
1 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS 

 

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL 

DOS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS EM FORMATO DIGITAL 

 
Os elementos instrutórios dos processos urbanísticos para efeitos da 

verificação da aplicação dos condicionalismos à edificação previstos no 

Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, devem ser acondicionados em 

pastas com a denominação correspondente à numeração dos pontos e 

hierarquia estabelecida na norma técnica relativa à “Verificação de 

Condicionamentos - Elementos Instrutórios”, publicada em https://www.cm-

silves.pt/pt/menu/1090/parecer-da-comissao-municipal-de-gestao-integrada-de-

fogos-rurais.aspx. 

 
1 - Elementos Instrutórios Gerais:  

 
1.1 - Obras de construção, reconstrução ou ampliação de edifícios em 

solo rústico fora de aglomerados rurais, quando se situem em território 

florestal ou a menos de 50 metros de territórios florestais, fora de áreas 

prioritárias de prevenção e segurança - cfr. artigo 61.º, n.ºs 1 e 4, do 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 
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2 - Elementos Instrutórios Específicos: 

 
2.1 - Obras de ampliação de edifícios destinados exclusivamente a 

empreendimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural, 

existentes em solo rústico fora de aglomerados rurais, quando se situem 

em território florestal ou a menos de 50 metros de territórios florestais, 

fora de áreas prioritárias de prevenção e segurança - cfr. artigo 61.º, n.º 3, 

do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 

 
2.2 - Obras de construção ou ampliação de edifícios destinados 

exclusivamente às actividades agrícola, pecuária, aquícola, piscícola, 

florestal, incluindo actividades industriais conexas e exclusivamente 

dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos 

da respectiva exploração, ou de edifícios integrados em infraestruturas de 

produção, armazenamento, transporte e distribuição de energia eléctrica, 

ou ao transporte de gás, de biocombustíveis e de produtos petrolíferos, 

quando se situem em território florestal ou a menos de 50 metros de 

territórios florestais, fora de áreas prioritárias de prevenção e segurança - 

cfr. artigo 61.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 
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3 - Elementos Instrutórios Específicos: 

 
3.1 - Obras de reconstrução de edifícios destinados a habitação própria 

permanente ou a actividade económica objecto de reconhecimento de 

interesse municipal, que incidam em áreas prioritárias de prevenção e 

segurança - cfr. artigo 60.º, n.º 2, alínea b), do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 

de Outubro. 
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4 - Elementos Instrutórios Específicos: 
 

4.1 - Obras com fins não habitacionais, em áreas prioritárias de prevenção 

e segurança, que pela sua natureza não possuam alternativas de 

localização, designadamente infraestruturas de redes de defesa contra 

incêndios, vias de comunicação, instalações e estruturas associadas de 

produção e de armazenamento de energia eléctrica, infraestruturas de 

transporte e de distribuição de energia eléctrica e de transporte de gás e 

de produtos petrolíferos, incluindo as respectivas estruturas de suporte, 

instalações de telecomunicações e instalações de sistemas locais de 

aviso à população - cfr. artigo 60.º, n.º 2, alínea c), do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de Outubro. 
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5 - Elementos Instrutórios Específicos: 

 
5.1 - Obras destinadas a utilização exclusivamente agrícola, pecuária, 

aquícola, piscícola, florestal ou de exploração de recursos energéticos ou 

geológicos, desde que a câmara municipal competente reconheça o seu 

interesse municipal, que incidam em áreas prioritárias de prevenção e 

segurança - cfr. artigo 60.º, n.º 2, alínea d), do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 

de Outubro. 
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