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SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS 

 

 - ANEXO I - 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS DA PRETENSÃO URBANÍSTICA  

 

O requerente de pedido de licenciamento, de legalização ou de comunicação 

prévia de operação urbanística sujeita à aplicação do disposto no Decreto-Lei 

n.º 82/2021, de 13 de Outubro (que estabeleceu, com efeitos a partir de 01 de 

Janeiro de 2022, o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no 

território continental, e definiu as suas regras de funcionamento), deve instruir a 

sua pretensão com os elementos instrutórios abaixo indicados: 

 

1 - Elementos Instrutórios Gerais:  

Os processos urbanísticos relacionados com as operações urbanísticas abaixo 

melhor identificadas: 

 
 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. 

 
devem conter os seguintes elementos instrutórios: 

 

1.1 - Memória descritiva e justificativa da operação urbanística que deve 

identificar, entre outros, o uso a que se destinam os edifícios que se 

incorporam na propriedade e o cumprimento das disposições previstas no 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, designadamente através das 

seguintes medidas: 
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a) Criação de uma faixa pavimentada com materiais não inflamáveis, com 1 

a 2 metros de largura, circundando todo o edifício. 

 
b) Identificação da existência de pontos de água, nas imediações da 

edificação (dentro da propriedade ou na sua envolvente, com pressão e 

caudais suficientes, com vista à contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios). 

 
c) Indicação da adopção de materiais e processos construtivos que 

confiram uma resistência elevada em matéria de segurança contra 

incêndios em edifícios. 

 

d) Identificação de outras medidas de minimização de perigo de incêndios 

a adoptar pelo interessado. 

 
1.2 - Planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 

1:2.000, que devem incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
1.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala 1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
1.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala que se considere adequada, com a área de intervenção proposta. 

 
1.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com representação da faixa 

de gestão de combustível com a largura de 50 metros em redor do edifício ou 

conjunto de edifícios. 

 
1.6 - Planta de implantação que deve incluir a área de intervenção do projecto, 

incluindo cotas de afastamento à estrema do prédio nunca inferior a 50 metros 

(ou à estrema de prédio confinante pertencente ao mesmo proprietário), com a 

representação dos acessos e respectivo dimensionamento e condições de 

utilização. 

 
1.7 - Descrição das medidas a adoptar para a contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios no edifício e no respectivo logradouro e acessos - 



3 

 

apresentação do projecto de segurança contra incêndios ou ficha e medidas de 

autoprotecção, conforme aplicável. 

 
1.8 - Descrição das medidas de protecção a adoptar para assegurar a 

resistência do edifício à passagem do fogo, de acordo com os requisitos 

estabelecidos por despacho do presidente da ANEPC e a constar em ficha de 

segurança ou projecto de segurança contra incêndios, e sem prejuízo da 

realização de vistoria. 

 
1.9 - Análise de risco, a elaborar pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e 

Florestas, referindo: 

 
a) O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

b) O potencial de dano no caso de um incêndio atingir o 

edifício/infraestrutura que suporta o uso/actividade; 

c) O grau de perigosidade da envolvente; e, 

d) As medidas de gestão de risco. 

 
1.10 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que as faixas de 

gestão de combustível são realizadas antes do início da obra, durante a sua 

execução e utilização, no cumprimento integral das medidas previstas no 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro (vide Anexo III). 

 
1.11 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (vide 

Anexo V), acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 

  

2 - Elementos Instrutórios Específicos: 

Os processos urbanísticos relacionados com as operações urbanísticas abaixo 

melhor identificadas: 

 
 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 
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segurança - cfr. artigo 61.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro. 

 
 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. 

 
São sujeitos a parecer da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais, nos termos do n.º 3 do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro, devendo, para o efeito, conter as seguintes peças escritas e 

desenhadas: 

 
2.1 - Memória descritiva e justificativa da operação urbanística nos termos 

previstos no ponto 1.1 dos elementos instrutórios gerais, que deve 

adicionalmente descrever: 

 
a) A caracterização da exploração, quando estiver em causa uma 

actividade industrial conexa e exclusivamente dedicada ao 

aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da respectiva 

exploração. 

 
b) A indicação das medidas de protecção adoptadas em sede de projecto 

para cumprimento das exigências previstas nas alíneas c) e d) do n.º 1 

do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 

 

c) A identificação de outras medidas de minimização de perigo de incêndio 

a adoptar pelo interessado. 
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2.2 - Planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 

1:2.000, que devem incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
2.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala 1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
2.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala que se considere adequada, com a área de intervenção proposta. 

 
2.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com representação da faixa 

de gestão de combustível com a largura de 50 metros em redor do edifício ou 

conjunto de edifícios. 

 
2.6 - Planta de implantação que deve incluir a área de intervenção do projecto, 

incluindo cotas de afastamento à estrema do prédio (ou à estrema de prédio 

confinante pertencente ao mesmo proprietário), com a representação dos 

acessos e respectivo dimensionamento e condições de utilização. 

 
2.7 - Pedido do interessado, a submeter a deliberação da Câmara Municipal de 

Silves, para redução até um mínimo de 10 metros a largura da faixa prevista 

nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro (vide Anexo VI), acompanhado pelos seguintes elementos: 

 

a) Indicação das medidas de protecção para defesa e resistência do 

edifício à passagem do fogo, de acordo com os requisitos estabelecidos 

por despacho do presidente da ANEPC e a constar em ficha de 

segurança ou projecto de segurança contra incêndios, e sem prejuízo da 

realização de vistoria. 

 
b) Indicação das medidas relativas à contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios no edifício e respectivo logradouro e acessos.  

 

c) Análise de risco subscrita por técnico com qualificação de nível 6 ou 

superior em protecção civil ou ciências conexas, referindo, entre outros 

elementos: 
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i. O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

ii. O potencial de dano no caso de um incêndio atingir a 

infraestrutura que suporta o uso/actividade; 

iii. O grau de perigosidade da envolvente; e, 

iv. As medidas de gestão de risco. 

 

d) Planta de implantação que deve incluir a área de intervenção do 

projecto, incluindo cotas de afastamento à estrema do prédio (ou à 

estrema de prédio confinante pertencente ao mesmo proprietário), com a 

representação dos acessos e respectivo dimensionamento e condições 

de utilização. 

 
2.8 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que as faixas de 

gestão de combustível são realizadas antes do inicio da obra, durante a sua 

execução e utilização, no cumprimento integral das medidas previstas no 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro (vide Anexo III). 

 
2.9 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (vide 

Anexo V), acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 

 

3 - Elementos Instrutórios Específicos: 

Os processos urbanísticos relacionados com as operações urbanísticas abaixo 

melhor identificadas: 

 
 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. 

 
São sujeitos a parecer da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais, nos termos do n.º 3 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro, devendo, para o efeito, conter as seguintes peças escritas e 

desenhadas: 
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3.1 - Memória descritiva e justificativa da operação urbanística nos termos 

previstos no ponto 1.1 dos elementos instrutórios gerais, que deve 

adicionalmente descrever: 

 
a) A caracterização da edificação, quando estiver em causa o exercício de 

uma actividade económica. 

 
b) A ausência de alternativa de relocalização fora de área prioritária de 

prevenção e segurança. 

 

c) A indicação das medidas de protecção adoptadas em sede de projecto 

para cumprimento das exigências previstas nas subalíneas iv) e v) da 

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

Outubro. 

 

d) A identificação de outras medidas de minimização de perigo de incêndio 

a adoptar pelo interessado. 

 
3.2 - Planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 

1:2.000, que devem incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
3.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala 1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
3.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala que se considere adequada, com a área de intervenção proposta. 

 
3.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com representação da faixa 

de gestão de combustível com a largura de 50 metros em redor do edifício a 

reconstruir. 

 
3.6 - Planta de implantação que deve incluir a área de intervenção do projecto, 

incluindo cotas de afastamento à estrema do prédio nunca inferior a 50 metros 

(podendo o mesmo ser obtido através de relocalização da implantação do 

edifício a reconstruir, sem prejuízo de situações de impossibilidade absoluta 

com ausência de alternativa habitacional, expressamente reconhecidas pela 
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Câmara Municipal de Silves), com a representação dos acessos e respectivo 

dimensionamento e condições de utilização. 

 
3.7 - Pedido do interessado, a submeter a deliberação da Câmara Municipal de 

Silves, para reconhecimento de interesse público municipal nos termos da 

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

acompanhado pelos seguintes elementos: 

 
a) Indicação das medidas de protecção para defesa e resistência do 

edifício à passagem do fogo, de acordo com os requisitos estabelecidos 

por despacho do presidente da ANEPC e a constar em ficha de 

segurança ou projecto de segurança contra incêndios, e sem prejuízo da 

realização de vistoria. 

 
b) Indicação das medidas relativas à contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios no edifício e respectivo logradouro e acessos.  

 

c) Planta de implantação que deve incluir a área de intervenção do 

projecto, incluindo cotas de afastamento à estrema do prédio nunca 

inferior a 50 metros (podendo o mesmo ser obtido através de 

relocalização da implantação do edifício a reconstruir, sem prejuízo de 

situações de impossibilidade absoluta com ausência de alternativa 

habitacional, expressamente reconhecidas pela Câmara Municipal de 

Silves), com a representação dos acessos e respectivo 

dimensionamento e condições de utilização. 

 
3.8 - Análise de risco, a elaborar pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e 

Florestas, referindo: 

 
a) O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

b) O potencial de dano no caso de um incêndio atingir o 

edifício/infraestrutura que suporta o uso/actividade; 

c) O grau de perigosidade da envolvente; e, 

d) As medidas de gestão de risco. 
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3.9 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que as faixas de 

gestão de combustível são realizadas antes do início da obra, durante a sua 

execução e utilização, no cumprimento integral das medidas previstas no 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro (vide Anexo III). 

 
3.10 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (vide 

Anexo V), acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 

 

4 - Elementos Instrutórios Específicos: 

Os processos urbanísticos relacionados com as operações urbanísticas abaixo 

melhor identificadas: 

 
 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. 

 
devem conter os seguintes elementos instrutórios: 

 
4.1 - Memória descritiva e justificativa da operação urbanística nos termos 

previstos no ponto 1.1 dos elementos instrutórios gerais, que deve 

adicionalmente descrever: 

 
a) A caracterização da operação urbanística, designadamente das 

infraestruturas ou equipamentos de utilidade pública, e sua consequente 

inadequação para fins habitacionais. 
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b) A ausência de alternativa adequada de localização fora de área 

prioritária de prevenção e segurança. 

 
c) A indicação das medidas de protecção adoptadas em sede de projecto 

para cumprimento das exigências previstas no Decreto-Lei n.º 82/2021, 

de 13 de Outubro. 

 
d) A identificação de outras medidas de minimização de perigo de incêndio 

a adoptar pelo interessado. 

 
4.2 - Planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 

1:2.000, que devem incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
4.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala 1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
4.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala que se considere adequada, com a área de intervenção proposta. 

 
4.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com representação da faixa 

de gestão de combustível com a largura imposta pelo disposto nos artigos 49.º 

e 60.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, em função do tipo e 

finalidade da infraestrutura a instalar. 

 
4.6 - Planta de implantação que deve incluir a área de intervenção do projecto, 

incluindo cotas de afastamento às estremas do prédio, com a representação 

dos acessos e respectivo dimensionamento e condições de utilização. 

 
4.7 - Análise de risco, a elaborar pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e 

Florestas, referindo: 

 
a) O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

b) O potencial de dano no caso de um incêndio atingir o 

edifício/infraestrutura que suporta o uso/actividade; 

c) O grau de perigosidade da envolvente; e, 

d) As medidas de gestão de risco. 
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4.8 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que as faixas de 

gestão de combustível são realizadas antes do início da obra, durante a sua 

execução e utilização, no cumprimento integral das medidas previstas no 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro (vide Anexo III). 

 
4.9 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (vide 

Anexo V), acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 

 

5 - Elementos Instrutórios Específicos: 

Os processos urbanísticos relacionados com as operações urbanísticas abaixo 

melhor identificadas: 

 
 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. 

 
São sujeitos a parecer da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais, nos termos do n.º 3 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro, devendo, para o efeito, conter as seguintes peças escritas e 

desenhadas: 

 
5.1 - Memória descritiva e justificativa da operação urbanística nos termos 

previstos no ponto 1.1 dos elementos instrutórios gerais, que deve 

adicionalmente descrever: 

 
a) A caracterização da edificação quanto à sua utilização exclusivamente 

agrícola, pecuária, aquícola, piscícola, florestal ou de exploração de 

recursos energéticos ou geológicos, e consequente inadequação da 

edificação para uso habitacional ou turístico. 

 
b) A ausência de alternativa adequada de localização fora de área 

prioritária de prevenção e segurança. 
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c) A indicação das medidas de protecção adoptadas em sede de projecto 

para cumprimento das exigências previstas na subalínea iii) da alínea d) 

do n.º 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 

 

d) A identificação de outras medidas de minimização de perigo de incêndio 

a adoptar pelo interessado. 

 
5.2 - Planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 

1:2.000, que devem incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
5.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala 1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
5.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à 

escala que se considere adequada, com a área de intervenção proposta. 

 
5.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com representação da faixa 

de gestão de combustível com a largura de 100 metros em redor do edifício ou 

conjunto de edifícios. 

 
5.6 - Planta de implantação que deve incluir a área de intervenção do projecto, 

incluindo cotas de afastamento às estremas do prédio, com a representação 

dos acessos e respectivo dimensionamento e condições de utilização. 

 
5.7 - Pedido do interessado, a submeter a deliberação da Câmara Municipal de 

Silves, para reconhecimento de interesse público municipal nos termos da 

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

acompanhado pelos seguintes elementos: 

 
a) Indicação das medidas de protecção para defesa e resistência do 

edifício à passagem do fogo. 

 
b) Indicação das medidas relativas à contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios no edifício e respectivo logradouro e acessos.  

 

c) Planta de implantação que deve incluir a área de intervenção do 

projecto, incluindo cotas de afastamento às estremas do prédio, com a 
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representação dos acessos e respectivo dimensionamento e condições 

de utilização. 

 
5.8 - Análise de risco, a elaborar pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e 

Florestas, referindo: 

 
a) O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

b) O potencial de dano no caso de um incêndio atingir o 

edifício/infraestrutura que suporta o uso/actividade; 

c) O grau de perigosidade da envolvente; e, 

d) As medidas de gestão de risco. 

 
5.9 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que as faixas de 

gestão de combustível são realizadas antes do início da obra, durante a sua 

execução e utilização, no cumprimento integral das medidas previstas no 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro (vide Anexo III). 

 
5.10 - Declaração do requerente em como os novos edifícios apenas serão 

ocupados e utilizados para o fim a que se destinam, conforme vier a constar de 

autorização de utilização, emitida nos termos e ao abrigo do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação (RJUE), comprometendo-se a não efectuar 

qualquer ocupação dos espaços construídos para fins habitacionais ou 

turísticos, ainda que associados à exploração (Anexo IV). 

 
5.11 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (vide 

Anexo V), acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 

 

6 - Dispensa de Elementos Instrutórios: 

Os processos urbanísticos relacionados com as operações urbanísticas abaixo 

melhor identificadas: 

 
 Obras de construção ou ampliação de edifícios em solo rústico fora 

de aglomerados rurais, que incidam em parcelas localizadas fora de 

áreas prioritárias de prevenção e segurança, mas que não se 

situem em território florestal ou a menos de 50 metros de territórios 

florestais. 
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Estão dispensados da observância formal da presente norma instrutória, uma 

vez que as referidas obras não estão sujeitas ao cumprimento do disposto no 

artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, o que não impede o 

interessado de adoptar as medidas ao seu alcance no sentido de minorar os 

prejuízos potencialmente decorrentes de incêndio rural, nomeadamente através 

da implementação de medidas relativas à contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios nas edificações e nos respectivos acessos, bem como de 

defesa e resistência das edificações à passagem do fogo (vide Anexo II). 

 

- ANEXO II - 

RECOMENDAÇÕES 

 

Medidas de contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas 

edificações e nos respectivos acessos, bem como de defesa e resistência 

das edificações à passagem do fogo. 

 

Os projectos urbanísticos devem incorporar expressamente evidências da 

previsão da existência de faixas de gestão de combustível, aumento da 

disponibilidade de água e resistência dos materiais de construção à passagem 

do fogo. 

 
Sendo que a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais pode 

formular um conjunto de recomendações que permitam orientar e enquadrar os 

termos da sua apreciação aquando da emissão dos pareceres previstos nos 

artigos 60.º e 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro. 

 
Assim sendo, a observância das recomendações abaixo indicadas, bem como 

de outras medidas propostas pelo interessado, pode contribuir de forma 

relevante para que os objectivos de salvaguarda legal da segurança de 

pessoas e bens contra incêndios sejam suficientemente acautelados pelo 

projecto submetido a apreciação e aprovação municipal. 

 
Em consequência, as recomendações a considerar pelos interessados são as 

seguintes: 
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1 - O requerente obriga-se ao cumprimento integral das medidas previstas no 

Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, em especial quanto aos critérios de 

gestão de combustíveis na área envolvente à edificação. 

 
2 - Sempre que possível e justificado, deve ser criada uma faixa pavimentada 

com materiais não inflamáveis, com 1 a 2 metros de largura, em redor de todo 

o edifício. 

 
3 - Os acessos ao edifício devem ter, pelo menos, 4 metros de largura e 

manter-se totalmente transitáveis. 

 
4 - Deve garantir-se a existência de pontos de água nas imediações da 

edificação (dentro da propriedade ou nas suas proximidades), com pressão e 

caudais suficientes, com vista à contenção de possíveis fontes de ignição de 

incêndios, tais como: 

a) Rede de hidrantes exteriores ou reservatórios com capacidade não 

inferior a 60m3, elevado/gravítico ou dotado de sistema de bombagem, 

garantindo um caudal mínimo de 20 l/s por cada hidrante, com um 

máximo de dois, à pressão dinâmica mínima de 150 kPa; e, 

b) Piscina ou lago, com capacidade mínima de 60m3 de água utilizável, 

com grupo hidropressor, boca-de-incêndio e carretel, e que permita a 

entrada de instrumentos de bombagem. 

 
5 - Devem adoptar-se materiais e processos construtivos que confiram uma 

resistência elevada em matéria de segurança contra incêndios em edifícios. 

 
6 - Devem manter-se os telhados e as caleiras permanentemente limpas. 

 
7 - Privilegiar a existência de espécies resistentes ao fogo na envolvente do 

edificado (folhosas de folha caduca), sendo que as copas das árvores e dos 

arbustos devem estar distanciadas no mínimo de 5 metros da edificação, 

evitando-se ainda a sua projecção sobre a cobertura do edifício. 

 
8 - Não podem ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, 

como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem 

como de outras substâncias altamente inflamáveis. 
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MUNICÍPIO DE SILVES  
Câmara Municipal de Silves  

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

………………………………………………………………..……………...… (Nome), 

contribuinte fiscal n.º ………….……….…, titular do bilhete de identidade/cartão 

de cidadão n.º …………………………., válido até ……/…./……, no âmbito do 

processo n.º ………......, referente ao 

………………………………………………………………………………………...…., 

declaro, sob compromisso de honra, que antes do início das obras, assim como 

durante o período da sua execução e posterior utilização das edificações, 

cumprirei integralmente as medidas previstas no Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 

de Outubro, bem como as Recomendações formuladas pela Comissão 

Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. 

 

Silves, …… de ………………………… de ………… 

 

……………………………..………… 

(Assinatura) 
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MUNICÍPIO DE SILVES  

Câmara Municipal de Silves  

 

ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO 

 
………………………………………………………………..……...………… (Nome), 

contribuinte fiscal n.º ………….……….…, titular do bilhete de identidade/cartão 

de cidadão n.º …………………………., válido até ……/…./……, no âmbito do 

processo n.º ………......, na qualidade de dono da obra, declaro, para efeitos do 

disposto na subalínea iv) da alínea d) do n.º 2 do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de Outubro, que a(s) edificação(ões) a que respeita(m) o 

pedido de informação prévia / o pedido de licença / a comunicação prévia 

(riscar o que não interessa) para 

……………………………………………………………….. (designação do 

projecto), será(ão) ocupada(s) e utilizada(s) apenas para o fim a que se 

destina(m), conforme vier a constar da autorização de utilização emitida pelo 

Município de Silves, nos termos e ao abrigo do disposto no Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE), comprometendo-se a não efectuar qualquer 

ocupação dos espaços construídos para fins habitacionais ou turísticos, ainda 

que associados à exploração. 

 
Silves, …… de ………………………… de ………… 

……………………………..………… 

(Assinatura) 
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MUNICÍPIO DE SILVES  

Câmara Municipal de Silves  

 
 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO 

 
………………………………………………………………..……………...… (Nome), 

contribuinte fiscal n.º ………….……….…, titular do bilhete de identidade/cartão 

de cidadão n.º …………………………., válido até ……/…./……, no âmbito do 

processo n.º ………......, referente ao 

………………………………………………………………………………………., e 

na qualidade de dono da obra, declaro,  para os devidos efeitos, que a área do 

prédio rústico sito em ……………......, Freguesia/União de Freguesias de 

……………………………………, concelho de Silves, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Silves sob o n.º …………................., e inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo n.º ……..., da secção ………….., apresenta o 

seguinte uso actual do solo: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
Silves, …… de ………………………… de ………… 

 
……………………………..………… 

(Assinatura) 
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MUNICÍPIO DE SILVES  
Câmara Municipal de Silves  

 

 

 

ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

………………………………………………………………..……………...… (Nome), 

contribuinte fiscal n.º ………….……….…, titular do bilhete de identidade/cartão 

de cidadão n.º …………………………., válido até ……/…./……, vem, na 

qualidade de titular do processo de n.º ………......, relativo ao 

……………………………………………………………………………………………, 

destinado exclusivamente à actividade de …………………………………………., 

e a submeter à apreciação e obtenção do parecer favorável da Comissão 

Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, requerer, ao abrigo do 

disposto no artigo 61.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro, a 

aceitação da redução para 10 metros da largura da faixa prevista nas alíneas 

a) e b) do n.º 1 do citado artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 

Outubro, devidamente enquadrada pela análise de risco às medidas 

excepcionais de protecção relativas à defesa e resistência do edifício à 

passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios 
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no edifício e nos respectivos acessos, que constam da memória descritiva 

anexa ao processo. 

 

 

Silves, …… de ………………………… de ………… 

 
……………………………..………… 

(Assinatura) 

 


