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Concelho de Ourém: 

 

- Área de 416,57 km²  

- 45.932 habitantes 

- Densidade Populacional 
111,2 Hab. / Km2  

- Tamanho médio da 
propriedade < 1ha 

-Elevada ocorrência de 
incêndios (2012 – 6000ha) 

- Taxa desemprego 8,47% 





Estratégia do Município de Ourém 

Aposta no Planeamento e execução de trabalhos de limpeza do território 
ZIF de Seiça 
Proder – Limpeza de linhas de água, mosaicos e faixas de gestão de 
combustível 
Proder – Medidas de emergência pós incêndio 
Elaboração de Plano de Ordenamento da Área Ardida 
 
Aposta na ocupação do Território 
Projeto Interreg-Sustforest 
Serviço de Apoio à Atividade Produtiva no Mundo Rural 
Ucharia do Conde 
Feira dos Produtos da Terra 
PROVE e Mercados Eco-Rurais 
 

Aposta nas parcerias  
Protocolo entre Juntas de Freguesia, Empresa Municipal Ourémviva e 
Município de Ourém; 
 

Protocolo de gestão dos donativos - incêndios 2012 



Zonas de Intervenção Florestal – o caminho possível 

ZIF Seiça – Ourém 

- Ínicio constituição Jullho 2010 

- Núcleo Fundador: Privados, 
CMOurém, 3 Juntas Freguesia 



ZIF de Seiça - Ourém 

Ponto de Situação em 
Abril 2013 

Área Total (ha) 4142 

Área Aderentes (ha) 1451 

Nº Proprietários 
Aderentes 

156 

Juntas de Freguesia 
envolvidas 

4 

Área CMOurém (ha) 87,43 

FORÇAS: 

- Nº pequenos proprietários congregados; 

- Área já reunida, em zona de minifúndio, sem 
qualquer apoio); 

OPORTUNIDADES: 

- Economias de escala (candidaturas, áreas a resinar, 
venda de madeira/ cortiça, outros) 

- Efeito multiplicador positivo (educação, intervenção 
cívica) 

FRAQUEZAS: 

- Falta de sustentabilidade pela falta de apoios; 

- Estagnação do processo; 

AMEAÇAS: 

- Falta de apoios; 

- Falta de sustentabilidade das políticas públicas; 



Planeamento e execução de trabalhos de limpeza do território 

 - Plano Municipal da 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios 

 

- Actualizações 
cartográficas da ocupação 
do solo (1998, 2003, 
2012) 

 

-Candidaturas PRODER 

 

- Gestão das áreas 
ardidas 



Bases para uma intervenção na área ardida-  
Plano de Ordenamento 

A curto prazo: evitar os riscos consequência dos incêndios 

•Riscos de erosão 

•Riscos fitossanitários 

•Evitar perdas de material lenhoso afetado pelo incêndio 

A médio prazo: 

•Elaborar plano de ordenamento da área ardida 

•Revisão do PMDFCI 

 1. Novas faixas de gestão de combustível, mosaicos e rede primária 

 2. Novas zonas de interrupção com instalação de espécies menos 
combustíveis (faixas tampão envolvendo aglomerados populacionais) 

•Rearborização 



Coerência com o Plano Municipal de Defesa contra Incêndios 



Coerência com o Plano Municipal de Defesa contra Incêndios 



Projetos Proder no Concelho de Ourém, 2010 - 2013 

Mosaicos de Gestão de Combustível: 
939 ha aprovados - 961.031€  
9 freguesias (54% de execução); 
73,15 ha em aprovação (90.164€); 

Valorização Ambiental das Galerias 
Rípicolas: 
838 ha aprovados - 1.107.449€  
14 freguesias (80%); 

Medidas de Emergência pós Incêndio: 
Apresentadas 7 candidaturas em 7 
freguesias atingidas pelo incêndio de 
Setembro de 2012, correspondentes a um 
investimento de 465.094€ (em aprovação); 



Alguns exemplos 

J.F. Nossa Senhora da Piedade  
Acção 2.3.3. – I Fase 

Antes Depois 



Alguns exemplos 

J.F. Matas  
Acção 2.3.3. – I Fase  

Antes Depois 



Alguns exemplos 

J.F. Casal dos Bernardos  
Acção 2.3.3. – II Fase  

Antes Depois 



Projetos Proder no Concelho de Ourém, 2010 - 2013 

J.F. Rio de Couros   
Acção 2.3.1. – II Fase  

 

Antes Depois 



Projeto Interreg – Sustforest 

ACÇÕES OBJECTIVOS 

1/ 
Caracterização 
detalhada do 
território actual 

Modelo cartográfico 
aderente que permita 
simulação da 
propagação incêndios e 
introdução da 
resinagem 

2/ Integração 
cartográfica da 
resinagem na 
defesa contra 
incêndios 

 

Avaliação do impacto da 
resinagem na redução 
de incêndios, através de 
simulações 

3/ Estimativa do 
valor económico 
correspondente à 
redução de 
incêndios 
assoiciada à 
resinagem 

Fundamentar de forma 
concreta a legitimidade 
de um apoio da PAC à 
resinagem, baseado no 
“bem público – redução 
de incêndios”. 

O Concelho de Ourém e a resinagem 



Projeto Interreg – Sustforest 



A Participação do Município de Ourém 

1. Ensaio da máquina da resina desenvolvida pela CESEFOR em Portugal 

 Realização de contas de cultura 

18 

 Estudo e proposta dum apoio para a viabilização económica da actividade face á 

concorrência do eucalipto, justificada pelas externalidades positivas da resina (serviços 

DFCI) 

 é preciso garantir a viabilidade económica da actividade – sem isso o apoio não será 

efectivo 

Implementar na prática o apoio à actividade seleccionada 

2. Avaliação do efeito Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) da Resinagem 

 Ensaio em Ourém e Trás os Montes 

 análise das Funções DFCI da Resinagem 

 construção dum modelo cartográfico inovador (propagação de fogos de Copa) que 

permite simular a introdução da resinagem e avaliar o seu efeito “corta fogo” 

3. Análise económica da resinagem com vista ao seu apoio pela PAC 



Ensaio da máquina da resina desenvolvida pela CESEFOR em Portugal 
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Modelo cartográfico – base de dados territorial construída -  

1º dois estratos independentes 

2º Até três espécies em cada estrato 

3º Percentagem de cada espécie no seu estrato 

4º Modelo de combustível 

5º Valor da mancha económico 

ecológico 

paisagístico 

Inst. humanas 

arbóreo 

rasteiro 

6º Outros erosão 

Regeneração 

Plant. alinhada 

14 

 1 

 4 

16 

 35 

Campos base 

de dados 



O CASO DE ESTUDO DE OURÉM – serve para fundamentar a legitimidade dum apoio 

da PAC à resinagem 

1 caracterização 

detalhada do território 

actual

para criar um modelo cartográfico aderente á realidade actual 

que permita simular a propagação de incêndios e a 

introdução da resinagem

2 Integração 

cartográfica da 

resinagem na defesa 

contra incêndios

para avaliar o impacto da resinagem na redução de 

incêndios, através da manipulação do modelo cartográfico 

construído

3 Estimativa do valor 

económico 

correspondente à 

redução de incêndios 

associada à resinagem

para fundamentar, de forma concreta a legitimidade dum 

apoio da PAC à resinagem baseado no "bem público - 

redução de incêndios"



A viabilização económica do pinhal resinado em relação ao eucalipto 

Renda anual 

eucaliptal 

Renda anual 

pinhal resinado 

madeira 

resina 

Pagamento 

da sociedade 

pelos serviços 

prestrados 

Defesa contra incêndios 

Conservação da paisagem 

Espécie pioneira – 

melhoradora solos pobres 

Maior criação emprego 

Conservação da habitats e da 

biodiversidade 

Maior contributo turismo 

eucalipto 15 t/ha ano

pinheiro 7 t/ha ano

t axas de cresciment o

eucalipto 30 € / ton

pinheiro 20 - 50 € / ton

resina 0,3 € / bica

valores produt os



A dura realidade dos incêndios obriga a acções urgentes  
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PROPUESTA DE SOLUCIONES A ESCALA MUNICIPAL 

SISTEMA DE INTERVENCIÓN PASADO 

propietarios 

Escala 

Municipal 

FALTA DE EFICIENCIA 

SOLUCIÓN PARA UN NUEVO SISTEMA DE 

INTERVENCIÓN 

MAYOR EFICIENCIA 

Estado 

central 

PAC 

Política Nacional 

de defensa contra 

incendios 

Nueva Política 

Nacional de defensa 

contra incendios 

Planificación 

integrada de 

defensa contra 

incendios 

PAC mas 

territorial 

Resultados 

largo plazo 

Son 

necesarios 

resultados a 

corto/medio 

plazo 

Muy distante de 

la realidad local 

Muy dispersa e 

sin visión de 

conjunto 

NUEVO FLUJO DE RECURSOS CANALIZADO A PARTIR DEL MUNICIPIO 



 
esquema da evolução da % intervenção ao 

nível dos actores locais 

Bombeiros + GNR 

2012 2050 

0% 

100% 

Planificação, 

prevenção, 

reflorestação 

Combate, 

Detecção 

autarquias 

ZIF + proprietários 



1. Aumento da eficácia do combate: 

- Transitabilidade da estrada em caso de incêndio 

 - visibilidade entre combatentes 

 - redução carga combustível 

 - trabalho de extinção mais fácil 

 - solo mineral (estrada) garantido  

2. Redução ignições: tanto por negligência como 

intencionadas 

3. Custos de realização mais baixos (acesso garantido) 

4. Facilitado o acesso para salvar e evacuar pessoas 

5. Ecológicas – reduzido impacto ambiental, afasta da 

estrada os refúgios de fauna  

6. Paisagísticas – melhora a visibilidade da paisagem 

7.  Marcação no terreno automática  

Desbloquear a intervção  privada, gestão estratégica de combustíveis, abrir pinhais à 
resinagem  



Gracias 
Grâce 

Obrigado 
Thanks 


