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Enquadramento da análise de risco e das medidas
excecionais contra incêndios para a emissão de
pareceres vinculativos previstos no artigo 16.º do
Decreto-lei 124/2006, de 28 de junho, na sua redação
atual
Preâmbulo
O Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que procede à sétima alteração do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, vem clarificar os condicionalismos à edificação no âmbito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Esta alteração vem atribuir novas competências à Comissão Municipal de Defesa da Floresta,
nomeadamente a de emitir os pareceres vinculativos previstos no artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação atual.
Nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, e enquanto não for
publicada a portaria referida no n.º 7 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de
junho, na sua redação atual, cabe à Comissão Municipal de Defesa da Floresta o
enquadramento das regras a que obedecem a análise de risco e as medidas excecionais.
Assim, são definidas no presente documento as medidas excecionais referidas nas alíneas a) e
b) do n.º 6, enquanto a referida portaria não for publicada, assim como as medidas relativas à
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos seus anexos, referidas
na alínea b) do n.º 4, do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua
redação atual.
As regras e os condicionalismos previstos no presente documento não se aplicam às
edificações que se localizam dentro das áreas previstas nos n.os 10 e 13 do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, ou seja, nos aglomerados
populacionais, nos parques de campismo e nos parques e polígonos industriais definidos no
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Proença-a-Nova
(PMDFCI), bem como nas áreas urbanas e urbanizáveis definidas no Plano Diretor Municipal de
Proença-a-Nova.
Excetuam-se, igualmente, as obras de edificação que, pela sua natureza, dimensão ou
localização, tenham escasso impacto urbanístico e por isso sejam consideradas obras de
escassa relevância urbanística, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
dezembro, na sua redação atual, e no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do
Município de Proença-a-Nova.
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1. ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS GERAIS, NECESSÁRIOS PARA A EMISSÃO DO PARECER
PREVISTO NO ARTIGO 16.º DO DECRETO-LEI N.º 124/2006, DE 28 DE JUNHO, NA SUA
REDAÇÃO ATUAL
1. Pedido de emissão de parecer dirigido à Comissão Municipal de Defesa da Floresta,
acompanhado de parecer prévio emitido pelos serviços municipais.
2. Planta de Implantação digital, num formato georreferenciado, como por exemplo SHP,
KML, DWG ou outro análogo, utilizando o Sistema de Referência atualmente em vigor
em Portugal Continental (PTM06/ETRS89), com a indicação precisa do local onde se
pretende executar a obra, a delimitação da propriedade e ainda as respetivas distâncias
do edifício ao limite da propriedade, com identificação dos elementos na respetiva
tabela de atributos.
3. Extrato da Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do PMDFCI, com a indicação
precisa do local onde se pretende executar a obra.
4. Extrato da Carta das Faixas de Gestão de Combustível do PMDFCI, com a indicação
precisa do local onde se pretende executar a obra.
5. Extrato da Cartografia Nacional de Áreas Ardidas nos últimos 10 anos, com a indicação
precisa do local onde se pretende executar a obra, demonstrando o cumprimento do
Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março.
6. Extrato da Cartografia de Uso e Ocupação do Solo, (COS2018) com a indicação precisa
do local onde se pretende executar a obra.
7. Memória Descritiva e Justificativa da operação urbanística identificando, entre outros, o
uso a que destinam os edifícios que se pretendam modificar ou incorporar na
propriedade, a atividade a desenvolver, justificando o enquadramento legal pretendido,
no âmbito do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação
atual e fazendo menção expressa ao cumprimento das disposições legais e
regulamentares previstas no referido diploma. Caso se tratem de equipamentos de
apoio a atividades turísticas, agrícolas, pecuárias, ou atividades industriais conexas a
Memória Descritiva e Justificativa deverá incluir uma caraterização detalhada da
atividade a desenvolver.
8. Caso se pretenda enquadrar a pretensão nos n.os 6, 10 ou 11 do artigo 16.º do DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, deverão ser apresentados
documentos justificativos das condições aí previstas.
2. ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS ESPECÍFICOS
Para além dos elementos instrutórios numerados no n.º anterior, acrescem os elementos
dependendo do enquadramento do parecer previsto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual.
2.1 PARA A EMISSÃO DO PARECER PREVISTO NO N.º 4 DO ARTIGO 16.º DO DECRETO-LEI N.º
124/2006, DE 28 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL.
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(Construção de novos edifícios ou ampliação de edifícios existentes fora das áreas edificadas
consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural
definido no PMDFCI como média, baixa e muito baixa perigosidade.)
1. Memória Descritiva e Justificativa da operação urbanística, nos termos previstos dos
elementos instrutórios gerais, devendo indicar ainda a implementação das medidas de
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos
acessos, cumprindo a exigência prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 16.º do DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual.

2.2 PARA A EMISSÃO DO PARECER PREVISTO NO N.º 6 DO ARTIGO 16.º DO DECRETO-LEI N.º
124/2006, DE 28 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL.
(Construção de novos edifícios ou ampliação de edifícios existentes destinados
exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural e à atividade agrícola,
silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e exclusivamente dedicadas
ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da respetiva exploração.)
1. Memória Descritiva e Justificativa da operação urbanística, nos termos previstos dos
elementos instrutórios gerais, devendo indicar ainda a implementação das medidas
excecionais, de proteção relativas à resiliência do edifício à passagem do fogo e de
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e nos respetivos
acessos, cumprindo a exigência prevista nas alíneas a) e b) do n.º 6 do artigo 16.º do
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual.
2. Análise de risco, potencial de risco que a atividade económica coloca à envolvente, o
potencial dano no caso de em caso de o incêndio atingir a infraestrutura que suporta a
atividade económica, grau de perigosidade e medidas de gestão do risco.

2.3 PARA A EMISSÃO DO PARECER PREVISTO NO N.º 10 DO ARTIGO 16.º DO DECRETO-LEI
N.º 124/2006, DE 28 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL.
(Dispensa das condições previstas nos n.os 4 a 8 para as edificações existentes abrangidas
pelo Regime de Regularização de Atividades Económicas, aprovado pelo Decreto-lei n.º
165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual.)
1. Memória Descritiva e Justificativa da operação urbanística, nos termos previstos dos
elementos instrutórios gerais, devendo indicar ainda qual o regime aplicável, nos termos
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, na sua redação atual,
Identificação da atividade exercida, a superfície total do terreno afeta às atividades, área
total de implantação e construção e caraterização física dos edifícios, demonstração da
impossibilidade do cumprimento das medidas previstas nos n.os 4 a 8 do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual.
2. Deve indicar ainda a implementação das medidas adequadas de minimização do perigo
de incêndio.
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2.4 PARA A EMISSÃO DO PARECER PREVISTO NO N.º 11 DO ARTIGO 16.º DO DECRETO-LEI
N.º 124/2006, DE 28 DE JUNHO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL.
(Construção de novos edifícios destinados a utilizações exclusivamente agrícolas, pecuárias,
aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos ou geológicos que
sejam reconhecidas de interesse municipal, nas áreas classificadas no PMDFCI como de alta
e muito alta perigosidade.)
1. Memória Descritiva e Justificativa da operação urbanística, nos termos previstos dos
elementos instrutórios gerais, devendo indicar a descrição e justificação da inexistência
de alternativa adequada de localização. Indicar ainda a implementação das medidas de
minimização do perigo de incêndio a adotar, incluindo a faixa de gestão de 100 metros,
medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas
edificações e nos respetivos acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à
passagem do fogo.

3. MEDIDAS CONTRA INCÊNDIOS
3.1 MEDIDAS EXCECIONAIS E/OU RELATIVAS À CONTENÇÃO DE POSSÍVEIS FONTES DE
IGNIÇÃO DE INCÊNDIO NO EDIFÍCIO E NOS RESPETIVOS ACESSOS.
(Para pedidos enquadrados nos n.os 4, 6 e 11 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de junho, na sua redação atual.)
Por forma a proceder à minimização e contenção de ignições e à minimização do risco de
propagação de incêndios enumeram-se as seguintes medidas:
(1) Garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de uma
faixa envolvente de proteção nunca inferior a prevista nos n.ºs 4,6 e 11 do Decreto-Lei
124/2006 de 28 de junho, na sua redação atual, respetivamente, medidos a partir da
alvenaria exterior da edificação, quando confinantes com terrenos ocupados com
floresta, matos ou pastagens naturais, ou com as dimensões definidas no PMDFCI1
quando inseridos ou confinantes com outras ocupações, de acordo com os critérios
estabelecidos no Anexo do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação
atual.
(2) Por forma a garantir uma rápida e segura evacuação da edificação bem como a permitir
o acesso dos veículos de combate e socorro à mesma, deverá garantir-se,
preferencialmente, acesso com características mínimas que possibilitem a
transitabilidade a veículos médios de combate e socorro.
(3) Apresentação de projeto ou ficha de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, quando
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aplicável, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/2008 de 12 novembro, na sua redação
atual, Lei 123/2019 de 18 de outubro e ainda o Regulamento Técnico de Segurança
Contra Incêndios em Edifícios - Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro alterada e
republicada pela Portaria 135/2020 de 02 de junho.

1

Noutros espaços rurais, que não os espaços florestais, as novas edificações têm que
salvaguardar na sua implantação no terreno a garantia de distância à estrema da
propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 20 metros, medida a partir da
alvenaria exterior da edificação, desde que esteja assegurada uma faixa de 50 metros sem
ocupação florestal (floresta, matos e pastagens espontâneas).

3.2 MEDIDAS EXCECIONAIS DE PROTEÇÃO RELATIVAS À DEFESA E RESILIÊNCIA DO EDIFÍCIO
À PASSAGEM DO FOGO.
(Para pedidos enquadrados nos n.os 6 e 11 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2008, de 28
de junho, na sua redação atual.)
Para evitar que o fogo se inicie e propague às estruturas, enumerem-se as seguintes
medidas:
(1) Apresentação de projeto ou ficha de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, quando
aplicável, de acordo com Decreto-Lei nº 220/2008 de 12 novembro, na sua redação
atual, Lei n.º 123/2019 de 18 de outubro e ainda o Regulamento Técnico de Segurança
Contra Incêndios em Edifícios - Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro alterada e
republicada pela Portaria n.º 135/2020 de 02 de junho.
(2) Cobertura

Num eventual incêndio rural, a cobertura apresenta-se como o componente do edifício
mais vulnerável à projeção de faúlhas podendo mesmo atingir a estrutura de suporte e
o fogo propagar-se ao seu interior. Para evitar esta situação, depende, em grande
medida, da escolha dos materiais utilizados na sua construção, que deverão ser não
combustíveis ou resistentes à passagem do fogo.
Assim, recomenda-se que nas novas edificações, a utilização de coberturas com acabamentos
em betão, materiais cerâmicos, fibrocimento ou chapa metálica, sem aberturas suscetíveis
que permitam a entrada de material incandescente. Nas construções antigas ou em
soluções apresentadas em construções novas, as vigas e barrotes de madeira que
estejam aparentes no exterior não poderão, em caso algum, ser estruturais da
edificação nem comunicar-se com o interior da edificação. É ainda obrigatório
isolamento no interior com material incombustível (por exemplo, lã de rocha).
(3) Paredes exteriores, janelas, portas exteriores, claraboias; vedações, corrimãos e outras

estruturas que toquem no edifício (incluem-se todas as estruturas que possam tocar ou
ligar-se ao edifício)
Atendendo a que os materiais exteriores ficam sujeitas à ação do fogo através dos três
mecanismos fundamentais de transferência de calor: condução, radiação e convecção,
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recomenda-se que os materiais a utilizar sejam resistentes ao fogo e cumpram as
normas existentes descritas no Anexo I e II do Decreto-Lei nº 220/2008 de 12
novembro, na sua atual redação.
(4) Chaminés e Outros Elementos de Extração e Zonas de Ventilação

Chaminés ou outros elementos de extração, devem ser protegidas por grelhas com
malha de dimensões não superiores a 10 mm, e as grelhas de ventilação devem ter
classe de resistência ao fogo padrão igual à requerida para os elementos de construção
que atravessem, quando aplicável.
No caso de utilizações-tipo com atividades suscetíveis de gerar poeiras, fumos e/ou
partículas incandescentes, deverá ser cumprida a legislação de segurança contra
incêndios em edifícios em vigor, para as condutas e canalizações de ar comprimido e de
vácuo, bem como para as condutas de ventilação, de tratamento de ar, de evacuação
de efluentes de combustão, de desenfumagem e de evacuação de lixos, por forma a
minimizar os efeitos negativos e o risco de provocar ignições na envolvente ao edifício.
(5) Depósitos de combustível, gás e outros materiais inflamáveis

Depósitos de combustível, botijas de gás e outros materiais e acumulações altamente
inflamáveis, deverão ser acondicionados no exterior do(s) edifício(s), em
compartimentos com paredes e coberturas resistentes ao fogo de acordo com as
normas e legislação em vigor , ser mantidos livres de vegetação, através da criação de
uma faixa pavimentada, em toda a sua envolvente, com a largura e as características
previstas para o edifício principal, e serem dotados de deteção e de meios de 1.ª
intervenção de acordo com a legislação Segurança Contra Incêndio em Edifícios em
vigor, quando aplicável .
(6) Ponto de água

Existência de um ponto de água nas imediações da edificação (dentro da propriedade
ou na sua envolvente), com capacidade de água para abastecimento dos veículos de
combate a um possível incêndio, na inexistência de hidrantes, dotado de equipamento
que permita o abastecimento a veículos de combate a incêndios.
Estas recomendações genéricas não dispensam o cumprimento do disposto no
Regulamento Técnico de Segurança em Edifícios, aprovado pela Portaria n.º 1532/2008, de
29 de dezembro, alterada e republicada pela Portaria 135/2020 de 02 de junho, e no
Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios, publicado pelo Decreto-Lei n.º
220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual e a Lei 123/2019 de 18 de outubro.
3.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO PERIGO DE INCÊNDIO.
(Para pedidos enquadrados nos n.os 10 e 11 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2008, de
28 de junho, na sua redação atual.)
Enumeram-se as seguintes medidas:
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(1) Que seja reforçada a descontinuidade horizontal e vertical de combustíveis garantindo
ainda a ausência de acumulação de combustíveis na cobertura do edifício.
(2) Manter a área envolvente ao edifício livre de matos cortados, lenhas, madeira ou
outros sobrantes agrícolas ou florestais, bem como substâncias altamente inflamáveis.
(3) Outras medidas que o interessado proponha (tais como, implementação de medidas de
autoproteção, aumento da capacidade dos pontos de água existentes na área
envolvente do edifício que permitam melhorar o abastecimento das viaturas de
socorro, entre outras).

