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1. Caracterização física 

1.1. Enquadramento geográfico 
O concelho do Barreiro, com uma área total de 36,39 km2, é um das 18 concelhos que formam a a região 

NUTS II da Área Metropolitana de Lisboa, pertencendo também ao distrito de Setúbal. O concelho faz 

fronteira a Norte com o Estuário do Tejo, a Este com o rio Tejo, concelho da Moita e Palmela, a Sul com os 

concelhos de Sesimbra, Setúbal e Palmela, e a Oeste com o rio Coina e o concelho do Seixal, conforme 

apresentado na Figura 1. Este mapa encontra-se também disponível em maior detalhe no Anexo I, juntamente 

com os restantes mapas apresentados ao longo do documento. 

O concelho do Barreiro é constituído por 4 freguesias, conforme indicado no Quadro 1.  

Quadro 1 - Área das freguesias do concelho do Barreiro em hectares e percentagem. Fonte: CAOP 2020 (DGT) 

 

O concelho do Barreiro encontra-se sobre a jurisdição do Departamento de Conservação da Natureza e 

Florestas de Lisboa  e Vale do Tejo, no que diz respeito à Administração Florestal.  

  

Freguesias Área (ha) Área (%) 

Palhais e Coina 1377,93 37,9 

Santo António da Charneca 769,67 21,2 

Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena 717,91 19,7 

Barreiro e Lavradio 773,56 21,3 

Total 3639,07 100,0 
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Figura 1 - Enquadramento geográfico do concelho do Barreiro 
Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal (DGT, 2020) 
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1.2. Hipsometria 
A altitude é um fator orográfico de grande importância no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndio, 

uma vez que a sua variação provoca a alteração de vários elementos climáticos e, consequentemente, a 

mudança na composição da cobertura vegetal. Revela-se ainda importante por ser um fator que pode 

dificultar, de forma significativa, o combate aos incêndios. 

De forma geral, o concelho do Barreiro não tem um relevo muito acidentado, sendo que a altimetria do 

concelho varia entre os 0 metros em toda a linha de costa e os 77 metros de altitude, no ponto mais alto do 

concelho, na União das Freguesias de Palhais e Coina. A Figura 2 representa a hipsometria observada no 

concelho de Barreiro. 

Através da análise da hipsometria do concelho, verifica-se que os valores mais elevados de altimetria ocorrem 

na região mais afastada da linha de costa, isto é, na região sudeste do concelho e que abrange parte da União 

de Freguesias de Palhais e Coina e da freguesia de Santo António da Charneca. No entanto, apesar desta 

diferença, os valores observados indicam que se trata de um território com baixo relevo e pouco acidentado, 

pelo que se considera que este fator não será determinante ao nível de DFCI. 
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Figura 2 - Hipsometria do concelho do Barreiro 
Fonte: Copernicus Land Monitoring Service (2011) 
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1.3. Declive 
O declive tem uma influência significativa na infiltração das águas, no processo de erosão e no ângulo de 

incidência dos raios solares. Com base na carta de declives apresentada na Figura 3, denota-se que o terreno 

do concelho apresenta declives entre os 0 e os 18,26º, pelo que se trata de um terreno geralmente plano ou 

pouco declivoso. Os valores mais elevados ocorrem pontualmente no território, coincidindo com locais de 

terreno um pouco mais acidentados, mas sem grande expressão numa perspetiva geral. 

Relativamente às implicações na DFCI, poderá dizer-se que o combate às chamas é facilitado pela estrutura 

física do concelho, através dos declives pouco acentuados, com exceção das áreas anteriormente referidas 

do concelho. 
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 Figura 3 - Declives do concelho do Barreiro 

Fonte: Copernicus Land Monitoring Service (2011) 
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1.4. Exposição 
A exposição de um terreno corresponde à sua orientação geográfica, estando relacionada com o grau de 

insolação e, consequentemente, com o teor de humidade do combustível e da sua inflamabilidade. 

Parâmetros como a temperatura, humidade relativa do ar, velocidade e direção dos ventos locais estão 

diretamente relacionados com esta variável fisiográfica, tendo grandes implicações no planeamento da DFCI. 

Analisando a carta de exposições do concelho do Barreiro apresentada na Figura 4, também disponível em 

maior detalhe no Anexo I, verifica-se que existe uma parte significativa do território com áreas planas, sendo 

que a maior parte das restantes exposições tem predominância para sul, seguido de áreas com exposição para 

oeste. Em termos de DFCI, as vertentes expostas a sul recebem maior quantidade de energia solar, sendo 

normalmente mais quentes e secas dos que as vertentes expostas a norte. No entanto, no caso particular do 

território do Barreiro, uma vez que os declives são poucs acentuados, esta diferença não é muito acentuada 

e, de uma forma geral, a exposição não terá grande influência no âmbito da DFCI. 
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 Figura 4 - Exposições no concelho do Barreiro 

Fonte: Copernicus Land Monitoring Service (2011) 
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1.5. Hidrografia 
A rede hidrográfica do concelho do Barreiro é caracterizada por possuir uma pequena quantidade de cursos 

de água a desaguar no estuário do Rio Tejo. Além de serem poucos, alguns destes cursos de água atravessam 

territórios artificializados, sendo que já pouco expressão têm em termos hidrológicos, conforme indicado na 

Figura 5. 

Ao nível do planeamento de DFCI, os cursos de água existentes não são siginificativos, pois pela sua dimensão 

não representam um risco acrescido pela possibilidade de concentração de combustível nas suas margens. 

Pelo mesmo motivo, estes cursos de água também não devem ser considerados para serem utilizados como 

pontos de água para apoio às operações de combate a incêndios, com exceção do próprio Rio Tejo. 
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Figura 5 - Rede hidrográfica do concelho do Barreiro 
Fonte: GTFBM 
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2. Caracterização climática 

Segundo as normais climatológicas mais recentes elaboradas e disponibilizadas pelo Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera (IPMA), com base em dados mais recentes disponíveis, referentes ao período 1971-2000, 

o concelho do Barreiro localiza-se numa região de clima temperado do tipo Csa. Segundo a Classificação 

Climática de Köppen, este tipo de clima caracteriza-se por um inverno chuvoso e um verão quente e seco, 

concentrando-se os períodos de maior precipitação num intervalo de 2 a 4 meses, durante o inverno, sendo 

rara tal ocorrência nos restantes meses do ano. 

Em relação à temperatura, verifica-se que a temperatura média da região varia entre os 11,3 ºC, em janeiro, 

e os 22,9 ºC, em agosto. Do ponto de vista do DFCI, importa referir que a média da temperatura máxima 

varia entre os 27,8 ºC e os 24,8 ºC durante os meses de verão, com os maiores picos de maior valor de 

temperatura máxima registados no mês de junho, com 41,5 ºC. 

A nível de precipitação, os valores médios mensais variam entre os 6,1 mm, em julho, e os 121,8 mm, em 

dezembro. Em termos de DFCI, os meses entre julho e agosto são aqueles que registam menores valores de 

precipitação média mensal, pelo que são aqueles meses mais críticos, uma vez que os baixos níveis de 

precipitação associados às elevadas temperaturas favorecem um baixo nível de humidade nos combustíveis 

existentes, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de ignição e facilidade de propagação em caso de 

incêndio. 

A caracterização climática do concelho do Barreiro foi efetuada com base na análise das principais variáveis 

climatológicas: temperatura do ar, humidade relativa do ar, precipitação e ventos dominantes (valores médios 

horários). Para o efeito, analisaram-se os dados meteorológicos disponíveis mais recentes recolhidos pelas 

estações meteorológicas do INAG, conforme apresentado no Quadro 2 -. 

Quadro 2 - Rede de estações meteorológicas utilizada para caracterização climática do concelho do Barreiro. Fonte: IPMA 

Estação Latitude Longitude Altitude 
Período de 
observação 

Dados analisados Fontes 

Lisboa / Geofísico 38,719 -9,149 77 1971-2000 
Temperatura do ar; 
Precipitação; Vento 

IPMA 

Instituto Geofísico do 
Infante Dom Luís 

38,718 -9,150 - 1971-2000 Humidade relativa do ar IGIDL 
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2.1. Temperatura do ar 
A temperatura do ar é um parâmetro meteorológico de grande importância na prevenção e combate aos 

incêndios florestais. Na região onde se insere o concelho do Barreiro, a variação da temperatura é 

condicionada por diversos fatores, nomeadamente, a proximidade do mar, o relevo e até a ocupação do solo 

predominantemente urbana (Figura 6). 

 

Figura 6 - Representação gráfica da distribuição dos valores mensais de temperatura do ar no concelho do Barreiro 
Fonte: Lisboa/Instituto Geofísico (535) | 1971-2000 

 

Através da análise dos dados apresentados no gráfico da Figura 6 é possível observar a distribuição, ao longo 

do período entre 1971 e 2000, dos valores de temperatura média diária, da média dos valores máximos diários 

atingidos e dos maiores valores de temperatura registados. Desta análise, verifica-se que a temperatura média 

anual ronda os 17,0 ºC, sendo que os meses com temperaturas mais elevadas se concentram no período entre 

junho e setembro, onde a média dos valores máximos varia entre os 24,8 ºC e os 27,8 ºC. Por outro lado, 

nestes meses os valores de temperatura máxima registados atingem os 41,5 ºC. Tal como observado na Figura 

7, no período analisado, os meses mais quentes registam, em média, 19,6 dias com temperaturas superiores 

ou iguais a 25ºC e 6 dias com temperaturas superiores ou iguais a 30ºC. 
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Figura 7 - Representação gráfica da distribuição do número de dias quentes (>= 25ºC) por mês no concelho do Barreiro 
Fonte: Lisboa/Instituto Geofísico (535) | 1971-2000 

 

Estes valores estão em linha com as características climáticas da região onde se insere o concelho do Barreiro, 

sendo que os elevados valores de temperatura máxima registados representam, por si só, um fator que induz 

ao aumento do risco de incêndio, na medida em que as temperaturas mais elevadas tornam os combustíveis 

mais secos e suscetíveis de entrarem em combustão.  
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2.2. Humidade relativa do ar 
A humidade relativa do ar é um elemento climático que varia ao longo do dia, na razão inversa da evolução 

da temperatura, atingindo os valores mais baixos durante a tarde, quando a temperatura do ar é mais elevada. 

 

Figura 8 - Representação gráfica da distribuição dos valores mensais de humidade relativa do ar às 9h no concelho do Barreiro 
Fonte: Lisboa/Instituto Geofísico (535) | 1971-2000 

 

Pela análise da Figura 8 - , verifica-se que a humidade relativa do ar apresenta um valor médio anual às 9h de 

76,2%, atingindo o valor máximo nos meses de dezembro e janeiro, com 86,0% e o valor mínimo no mês de 

julho, com 67,0%. 

No conjunto de dados analisados verifica-se que a humidade relativa é consideravelmente elevada, uma vez 

que se apresenta superior a 50,0%, influenciando a combustibilidade do material vegetal, pois quanto maior 

o teor de humidade do material vegetal, menor a facilidade de o mesmo entrar em combustão. Ainda no 

âmbito da DFCI, destacam-se os meses entre junho e agosto como os meses mais secos ao longo do ano, o 

que associado às temperaturas elevadas observadas, se torna um fator concorrente para o aumento do risco 

de incêndio neste período do ano. 
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2.3. Precipitação 
A precipitação tem efeitos importantes sobre o tipo de vegetação que ocorre em determinado local, os 

sistemas de drenagem e a humidade do solo. Na perspetiva dos incêndios florestais, a precipitação é um fator 

que influencia diretamente o nível de hidratação das plantas e demais combustíveis presentes nos espaços 

florestais. Nesse sentido, a Figura 9 - apresenta os valores mensais de precipitação no concelho do Barreiro. 

 

Figura 9 - Representação gráfica da distribuição dos valores mensais de precipitação no concelho do Barreiro 
Fonte: IPMA - Lisboa/Instituto Geofísico (535) | 1971-2000 

 

Com base nos dados pluviométricos recolhidos, verifica-se que no concelho do Barreiro se registou uma 

precipitação média anual na ordem dos 60,5 mm, tendo verificado que os valores de precipitação média 

mensal variam entre um máximo de 121,8 mm, correspondente ao mês de dezembro, e um mínimo de 6,1 

mm, correspondente ao mês de julho. Por outro lado, o valor máximo de precipitação diária registado 

corresponde a 95,6 mm, ocorrido em novembro. 

Quanto às implicações na DFCI, poder-se-á dizer que a precipitação é relativamente baixa no concelho do 

Barreiro, principalmente durante o período estival, fator que, conjugado com temperaturas elevadas e baixas 

humidades relativas, dificulta a prevenção e o combate aos incêndios. De uma maneira geral, é sabido que, 

baixas precipitações e humidades relativas, associadas a temperaturas elevadas, criam as condições ideais 

para a dissecção das plantas proporcionando, consequentemente, maior inflamabilidade. 

2.4. Vento 
O vento é um parâmetro muito inconstante, estando fortemente interligado com a dispersão dos incêndios 

florestais, merecendo por isso algum destaque no PMDFCI do Barreiro. 

No quadro seguinte, é possível verificar a frequência do vento (%) e a velocidade média (km/h), em cada um 

dos pontos cardeais e colaterais, para cada mês do ano, no período de 2008-2012. Através desta análise, 
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consegue-se saber qual a direção preferencial do vento, em cada mês, e qual a direção em que este parâmetro 

se manifesta com maior intensidade. 

Quadro 3 - Distribuição mensal dos valores de frequência (%) e velocidade média (km/h) do vento no concelho do Barreiro.  
Fonte: IPMA - Lisboa/Instituto Geofísico (535) | 1971-2000 

Mês 
N NE E SE S SO O NO C Vmed 

F V F V F V F V F V F V F V F V F      V 

jan 19,4 15,5 17,9 11,4 12,7 9,8 2,8 10,4 4,5 19,2 10,6 21,4 12,7 16,0 12,6 15,7 6,8 14,5 

fev 24,5 18,0 14,1 12,0 10,7 10,9 3,2 12,4 5,4 17,1 10,6 21,3 14,4 18,1 13,1 16,6 4,0 16,7 

mar 31,9 20,0 12,0 13,5 10,5 11,8 3,1 12,7 3,1 14,9 8,7 17,9 11,3 13,8 16,4 16,6 3,1 16,2 

abr 32,3 20,3 9,5 13,5 7,9 12,2 2,2 11,6 4,1 17,5 9,5 19,1 14,5 14,7 17,9 18,0 2,2 17,0 

mai 36,4 20,8 6,1 14,4 4,4 11,6 1,2 11,3 2,6 18,5 10,8 18,8 14,1 15,1 23,4 18,6 0,9 18,3 

jun 39,2 21,2 3,7 12,3 3,8 9,4 1,1 8,8 2,3 16,5 10,8 17,7 13,7 15,1 24,1 20,0 1,4 18,0 

jul 48,2 22,4 4,2 12,5 4,2 9,1 0,9 7,3 1,5 13,0 5,9 15,2 11,6 14,7 22,0 20,0 1,4 19,2 

ago 54,3 22,8 4,5 13,1 3,2 10,8 1,3 8,8 0,9 11,9 5,8 16,1 9,0 14,1 19,6 21,0 1,4 19,4 

set 36,8 19,3 6,8 11,0 7,3 9,1 2,2 9,6 3,3 15,0 10,3 17,9 12,7 13,4 17,4 18,4 3,3 15,8 

out 28,2 17,6 12,7 11,1 10,3 9,8 3,4 10,8 6,7 15,7 9,0 16,9 11,9 14,0 13,0 16,1 4,9 14,5 

nov 24,9 15,8 20,2 10,7 13,5 9,2 3,7 12,4 4,6 16,2 7,7 18,8 9,2 14,6 9,4 15,0 6,8 13,7 

dez 18,6 15,3 24,2 11,4 14,4 10,0 3,4 12,2 4,7 19,9 9,8 20,3 11,7 16,4 7,3 14,8 6,0 14,2 

Anual 32,9 19,1 11,3 12,2 8,6 10,3 2,4 10,7 3,6 16,3 9,1 18,5 12,2 15,0 16,4 17,6 3,5 16,5 

 

Com base no Quadro 3, constata-se que as direções mais frequentes do vento ao longo do ano são Norte (N) 

e Noroeste (NO), incluindo nos meses de verão. Por outro lado, a velocidade média do vento varia entre os 

7,3 km/h e os 22,8 km/h, ocorrendo as velocidades médias máximas, preferencialmente nas direções Norte 

(N) e Sudoeste (SE). 

Numa análise cruzada entre frequência e velocidade, e na perspetiva da DFCI, verifica-se que nos meses de 

verão as duas direções de vento mais fortes e frequentes alternam entre Norte (N) e Noroeste (NO). Esta 

alternância é consistente em termos horários, sendo ambos mais frequentes durante a tarde. Esta informação 

é relevante no planeamento das ações de vigilância e 1.ª intervenção no âmbito da DFCI, em particular, no 

posicionamento dos meios ao longo do dia. 

Analisando a velocidade e direção do vento em conjunto com as restantes variáveis climáticas (temperatura, 

humidade relativa e precipitação) podemos concluir que, durante o período estival, se poderão criar situações 

propícias à ocorrência de variados focos de incêndio, bem como à sua propagação sendo, por isso, importante 

uma articulação concertada e eficaz dos meios de prevenção e combate disponíveis no concelho.  
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Figura 10 – Representação gráfica das médias das frequências (%) e das velocidades (Km/h) por direção 

Fonte: IPMA - Lisboa/Instituto Geofísico (535) | 1971-2000 

 

A direção preferencial do vento no concelho do Barreiro é Norte e a velocidade média do vento é de 15 

km/h.  
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3. Caracterização socioeconómica 

3.1. População residente 
Os dados censitários de 1991 a 2011 refletem que a população residente no concelho registou um 

decréscimo na ordem dos 8,2%. Esta alteração refletiu-se também em termos de densidade populacional, 

sendo que de 1991 a 2011 se registou um decréscimo de 8,8% nos valores deste indicador estatístico. 

Quadro 4 - População Residente e Densidade populacional. Fonte: INE (2021) 

 

Ao nível das freguesias verifica-se que, em 2011, a União de Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André 

e Verderena possui o maior número de residentes, com 41.760 habitantes, contrastando com a União de 

Freguesias de Palhais e Coina que possui o menor número de residentes, com 3.591 habitantes registados. 

Em termos de densidade populacional estas freguesias também correspondem ao valor máximo e ao valor 

mínimo do concelho, sendo que a União de Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena regista 

5.817,78 hab/km2, e a União das Freguesias de Palhais e Coina apresenta um valor de 269,65 hab/km2.  

Quanto à variação da população residente, as Uniões de Freguesia Alto do Seixalinho, Santo André e 

Verderena e Barreiro e Lavradio possuem uma variação negativa, com um decréscimo na ordem dos 13,9% e 

8,3%, respetivamente. Por outro lado, a Freguesia de Santo António da Charneca e a União de Freguesias de 

Palhais e Coina registam uma variação positiva, com 11,2% e 18,4% respetivamente, no período considerado. 

Ao nível da DFCI, a densidade populacional observada no concelho poderá contribuir como fator de mitigação 

de risco, uma vez que a constante atenção da população a zonas mais suscetíveis poderá ter um efeito redutor 

na ignição de possíveis incêndios. Por outro lado, o aumento de população também se reflete em termos de 

ocupação do solo, traduzindo-se em maior área ocupada por territórios artificializados e, em consequência, 

uma diminuição progressiva das áreas florestais. 

  

Freguesias 
População residente (N.º) por Freguesia 

Densidade Populacional por Freguesia 
(hab/km2) 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

Palhais e Coina 3.032 2.800 3.591 220,08 203,24 260,65 

Santo António da Charneca 10.376 10.983 11.536 1.348,23 1.427,10 1.498,96 

Alto do Seixalinho, Santo André e 
Verderena 

48.505 43.355 41.760 6.757,45 6.039,98 5.817,78 

Barreiro e Lavradio 23.855 21.874 21.877 3.084,43 2.828,29 2.828,68 

Total 85.768 79.012 78.764 11.410,20 10.498,62 10.406,07 
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 Figura 11 - População residente e densidade populacional em 1991, 2001 e 2011 por freguesias 
Fonte: INE (2021) 
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3.2. Índice de envelhecimento 
Os dados recolhidos, a partir dos Censos de 2001 e 2011, indicam que a população do concelho do Barreiro 

não só tem vindo a diminuir ao longo das últimas décadas, mas também a envelhecer significativamente. 

O Índice de Envelhecimento (IDE), traduz a relação entre a quantidade de população jovem, com idade inferior 

a 15 anos, e a quantidade de população idosa, com idade igual ou superior a 65 anos. Segundo os dados 

disponibilizados pelo INE, observa-se que o concelho do Barreiro regista um aumento generalizado do IDE 

entre 2001 e 2011. Na prática, esta alteração reflete o desequilíbrio que ocorre entre população jovem e 

população idosa, existindo cada vez menos jovens e mais idosos no concelho. 

Apesar desta tendência, a nível do concelho como um todo, a análise dos valores por freguesia permite 

concluir que o fenómeno ocorre sobretudo nas freguesias mais urbanas, onde o valor do IDE não só é o mais 

elevado, como também é onde mais cresce no período de entre 2001 e 2011, conforme é possível observar 

no  

 

Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Índice de envelhecimento. Fonte: INE (2021) 

 

Em termos de DFCI, o aumento do Índice de Envelhecimento não tem um impacto muito significativo, uma 

que os valores mais elevandos deste indicador se registam sobretudo nas freguesias com perfil mais urbano.  

 

Freguesias 

Índice de envelhecimento (N.º) por Freguesia (à data dos Censos 
2011); Decenal 

2001 2011 

Palhais e Coina 227,3 228,9 

Santo António da Charneca 71,9 101,0 

Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena 403,2 553,8 

Barreiro e Lavradio 280,4 331,0 
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 Figura 12 - Evolução do Índice de Envelhecimento entre 1991 e 2011 por freguesias do concelho do Barreiro 
Fonte: INE (2021) 
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3.3. População por setor de atividade 
As principais atividades económicas desenvolvidas pela população em 2011, no concelho do Barreiro, são 

ligadas ao setor terciário, o qual emprega 80,6% da população ativa. Por sua vez o setor secundário representa 

19,1% da atividade económica, seguido do setor primário, com 0,2%. A Figura 13, também disponível em 

maior detalhe no Anexo I, descreve esta realidade. 

Relativamente ao desemprego, em 2011, o concelho do Barreiro apresenta uma taxa de desemprego de 

15,4%, sendo superior à verificada na Área Metropolitana de Lisboa, 12,9%. 

Quadro 6 - População por setor de atividade. Fonte: INE (2021) 

 

Freguesias 
População empregada (N.º) por Freguesia e Setor de atividade económica 

Setor primário Setor secundário Setor terceário 

Palhais e Coina 6 346 1188 

Santo António da Charneca 22 975 3702 

Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena 23 2971 12955 

Barreiro e Lavradio 17 1622 7071 
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 Figura 13 - Distribuição da população por setores de atividades económica por freguesias do concelho do Barreiro 
Fonte: INE (2021) 
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3.4. Taxa de analfabetismo 
De acordo com os Censos entre 1991, 2001 e 2011 a região do Barreiro, sofreu uma diminuição da taxa de 

analfabetismo da população, passando de 15,2% para 8,0%, tendência que é igualmente refletida na Área 

Metropolitana de Lisboa. Com base na informação recolhida, constata-se também que todas as freguesias 

sofreram uma redução da taxa de analfabetismo entre 1991 e 2011. Das quatro Uniões de Freguesia que 

formam o concelho do Barreiro, a que sofreu uma redução mais elevada foi a União de Freguesias de Palhais 

e Coina, com 57,3%. A Figura 14 representa geograficamente esta realidade. 

DFCI e divulgar informação sobre os comportamentos preventivos e reativos mais adequados, no sentido de 

promover a mitigação do risco de incêndio florestal e o aumento da segurança de pessoas, bens e ambiente. 

Quadro 7 – Taxa de analfabetismo. Fonte: INE (2021)  

 

Freguesias 

Taxa de analfabetismo (%) por Freguesia (à data dos Censos 2011) e 
Sexo; Decenal 

1991 2001 2011 

Palhais e Coina 25,97 20,69 11,08 

Santo António da Charneca 6,89 6,98 4,57 

Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena 15,84 15,97 10,06 

Barreiro e Lavradio 12,05 10,24 6,1 
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 Figura 14 - Taxa de analfabetismo em 1991, 2001 e 2011 por freguesias do concelho do Barreiro.  
Fonte: INE (2021) 

A redução da taxa de analfabetismo na última década poderá trazer benefícios no âmbito da DFCI, uma vez 

que permite aumentar o leque de canais de comunicação com a população, para sensibilizar a importância da  
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3.5. Romarias e festas 
Visto que as festas e romarias, que ocorrem ao longo do ano, são muitas vezes responsáveis pelo início de 

diversos incêndios florestais, torna-se pertinente considerá-las como um fator relevante na DFCI. O Quadro 

8 apresenta os principais eventos deste género, realizados anualmente, no concelho do Barreiro. 

Quadro 8 - Romarias e festas no concelho do Barreiro. Fonte: GTFBM 

Evento Data Freguesia Local 

Festas do Barreiro 10 a 19 de agosto Barreiro e Lavradio Barreiro 

Animação de Verão 27 julho a 5 agosto Barreiro e Lavradio Largo do Mercado 

Santos Populares 29 a 30 de junho Palhais e Coina Escola Primária 

Festa da Coina 5 a 8 de julho Palhais e Coina Largo do Mercado 

Festas de St. André 15 a 24 de junho 
Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena 

Espaço envolvente à 
Escola Secundária 

Festas da Verderena 25 a 27 de maio 
Alto do Seixalinho, Santo 
André e Verderena 

Escola n.º7 do Barreiro 

Na Figura 15, apresenta-se a localização geográfica destes eventos, sendo que alguns não têm localização 

fixa e são representados ao nível da freguesia. 

Um dos principais fatores de risco associados a este tipo de eventos é a utilização de fogos de artifício durante 

a sua realização, assim como alguma negligência, de ordem diversa, por parte das populações locais. A 

afluência de automóveis e pessoas durante estes períodos é também maior merecendo, por isso, especial 

atenção.  

É ainda de referir que não é permitido o lançamento de foguetes durante a época crítica de incêndios ou caso 

se verifique um elevado índice de risco temporal de incêndio, exceto quando autorizada pela Câmara 

Municipal. Assim sendo, é imperativa uma fiscalização próxima das populações e localidades, por parte dos 

agentes da autoridade, sempre que estes períodos festivos coincidam com o período crítico de risco de 

incêndio. 
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Figura 15 - Localização das principais romarias e festas por freguesias do concelho do Barreiro 
Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2021)  
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4. Caracterização da ocupação do solo 

A análise da ocupação do solo é fulcral para se poder entender a estrutura da paisagem em que se insere o 

concelho do Barreiro e para que, posteriormente, seja possível encontrar as melhores soluções para a 

prevenção dos incêndios. 

Para a análise da ocupação do solo e dos povoamentos florestais do concelho, optou-se pelo uso da Carta de 

Ocupação do Solo 2018 elaborada pela DGT, como base de trabalho, pelo facto da Carta ter um catálogo de 

classificação mais pormenorizado no que diz respeito às espécies florestais existentes, fator de extrema 

importância para o estudo que se pretende neste Capítulo.  

4.1. Ocupação do solo 
Quanto à ocupação do solo, e pela análise da Figura 16, verifica-se que a maior parte da área do concelho do 

Barreiro é ocupada por Territórios Artificializados (41,1%), sendo que a Floresta ocupa a segunda maior 

parcela do território (22,7%), seguida das Massas de água superficiais (10,6%) e da Agricultura (10,1%). Matos 

(6,2%), Pastagens (4,1%), Zonas húmidas (3,7%) e Espaços descobertos ou com pouca vegetação (1,0%) têm 

menor representação na área do concelho, sendo as Superfícies agroflorestais quase inexistentes (0,5%). 

Quadro 9 - Distribuição das áreas (ha) ocupadas por tipo de ocupação de solo por freguesia.  
Fonte: COS 2018 – DGT (2021)  

Uso e ocupação do solo 
Santo António da 

Charneca 

União das 
freguesias de 

Alto do 
Seixalinho, Santo 

André e 
Verderena 

União das 
freguesias de 

Barreiro e 
Lavradio 

União das 
freguesias de 

Palhais e Coina 
Total  

Territórios Artificializados 306,21 379,77 508,92 302,92 1 496,90 

Agricultura 226,26 18,86 7,99 114,37 367,48 

Pastagens 62,67 32,64 1,57 52,03 148,91 

Superfícies agroflorestais 5,18 1,45 0,0 12,94 19,57 

Florestas 136,73 53,71 4,13 630,01 824,57 

Matos 32,50 48,79 9,65 133,43 224,38 

Espaços descobertos ou com 
pouca vegetação 

0,0 0,0 29,72 5,25 34,98 

Zonas húmidas 0,0 35,47 25,49 73,44 134,41 

Massas de água superficiais 0,0 147,09 186,89 53,33 387,31 

Total 769,55 717,79 773,44 1.377,72 3.638,51 

 

Ao nível das freguesias, importa destacar que a União das Freguesias de Barreiro e Lavradio apresenta um 

território predominantemente artificializado com 65,7% do solo ocupado com este tipo de território. No que 

diz respeito à União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena esta, embora apresente 

uma parcela superior de solo ocupado com território artificializado (52,9%) quando comparado com outros 

tipos de ocupação (47,1%). Em contrapartida, a União das Freguesias de Palhais e Coina e a Freguesia de 
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Santo António da Charneca apresentam uma maior ocupação do solo referente a atividades rurais (78% e 

60,2%, respetivamente). 

O concelho do Barreiro não apresenta um mosaico paisagístico muito complicado no que se refere à DFCI, 

uma vez que os espaços florestais representam ocupam pouco mais do que 22% do território, sendo que a 

maior parte desta área está concentrada na Mata da Machada. Por outro lado, a elevada ocupação por 

territórios artificializados também contribui para a descontinuidade dos espaços florestais, sendo que devido 

a essa predominância local, torna-se necessário assegurar um sistema de vigilância e prevenção mais ativo 

para minimizar o efeito dos incêndios florestais nos espaços urbanos. 
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 Figura 16 - Carta de Ocupação de Solo do concelho do Barreiro 
Fonte: COS 2018 – DGT (2021) 
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4.2. Povoamentos florestais 
Relativamente à ocupação florestal, verifica-se que os povoamentos mais relevantes a nível do concelho 

correspondem a Pinheiro Bravo (64,7%), Sobreiro (19,2%) e Pinheiro Manso (7,4%). Para além das espécies 

mencionadas existem outras formações florestais em menor proporção, mas de grande importância na 

biodiversidade do concelho, nomeadamente, Eucalipto (4,3%), Outras Folhosas (4,2%) e Azinheira (0,2%), 

conforme indicado na Figura 17. 

No Quadro 10 encontram-se os valores de ocupação florestal para as principais espécies existentes no 

concelho do Barreiro, em hectares, pelas freguesias do concelho. 

Quadro 10 – Distribuição das áreas (ha) ocupadas por povoamentos florestais no concelho do Barreiro.  
Fonte: COS 2018 – DGT (2021) 

Povoamentos florestais 
Santo António da 

Charneca 

União das freguesias 
de Alto do Seixalinho, 

Santo André e 
Verderena 

União das 
freguesias de 

Barreiro e 
Lavradio 

União das 
freguesias de 

Palhais e Coina 
Total 

Sobreiro 28,99 35,49 0,0 93,93 158,41 

Azinheira 0,0 0,0 0,0 1,60 1,60 

Eucalipto 4,18 0,0 0,0 30,94 35,13 

Outras folhosas 5,72 4,97 2,81 21,36 34,87 

Pinheiro bravo 85,24 6,63 0,0 441,57 553,44 

Pinheiro manso 12,60 6,61 1,32 40,61 61,14 

Total 136,73 53,71 4,13 630,01 824,57 

 

Em termos de distribuição dos povoamentos pelas freguesias, destaca-se a União das Freguesias de Palhais 

e Coina, pois esta União de Freguesias possui cerca de 630,01 ha de povoamentos florestais, o que representa 

76,4% da área ocupada por povoamentos florestais no concelho inteiro. É nesta freguesia que se observam 

as maiores áreas ocupadas por todas os povoamentos florestais, com destaque para o Pinheiro Bravo e o 

Sobreiro. Por outro lado, é também nesta freguesia que existe o único povoamento de Azinheira do concelho 

do Barreiro. Santo António da Charneca é a Freguesia que apresenta a segunda maior área ocupada por 

povoamento florestais, com 136,73 ha. 

Por fim, em termos de DFCI, verifica-se que a maior parte dos povoamentos florestais se concentram na 

região sul do concelho, destancando-se a Mata da Machada como a principal mancha florestal constituída 

sobretudo por pinheiro bravo com pequena bolsas de outras espécies como pinheiro manso, eucalipto e 

sobreiro. Considera-se, assim, que será importante valorizar a existência desta área florestal através da 

implementação de medidas preventivas como ações integradas de DFCI. 
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 Figura 17 - Povoamentos florestais no concelho do Barreiro 
Fonte: COS 2018 – DGT (2021) 
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4.3. Áreas protegidas, rede natura 2000 e regime florestal 
Em termos de áreas protegidas, a Mata Nacional da Machada apresenta uma perigosidade de Incêndio 

elevada, devido ao facto de possuir espécies em grande número com baixa resiliência como é o caso do 

Pinheiro Bravo, embora os episódios de incêndio não sejam muito frequentes, é importante a sua preservação 

pois representa um Património inestimável para o concelho. 
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Figura 18 - Carta de Ocupação de Solo do concelho do Barreiro 
Fonte: COS 2018 – DGT (2021) 
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4.4. Instrumentos de planeamento florestal 
Os instrumentos de gestão florestal (IGF) são ferramentas dinâmicas de apoio ao planeamento, que garantem 

uma base de trabalho fundamentada na realidade da região em causa, em consonância com a legislação em 

vigor. Assumindo um papel importante na mitigação dos incêndios, estes instrumentos promovem uma eficaz 

cooperação entre entidades e disponibilização de meios e recursos essenciais na DFCI. 

O PROFAL – Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa, que incide sobre 

os espaços florestais a nível regional, incluindo o concelho do Barreiro, enquadra normas específicas de uso, 

ocupação, e ordenamento florestal, por forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o 

desenvolvimento sustentável destes espaços. Tem uma abordagem multifuncional, integrando as funções de 

produção, conservação de habitats, silvo pastorícia, caça e pesca em águas interiores, recreio e 

enquadramento paisagístico, bem como de atividades tradicionais dos montados e de novas oportunidades 

provenientes de projetos estruturantes. 

Refere-se também o Plano Diretor Municipal (PDM) do Barreiro como outro importante instrumento e no 

qual se estabelecem as condicionantes a que deverá obedecer a ocupação, uso e transformação do território 

do concelho e se definem as normas gerais de gestão urbanística. 

Em termos de contributo para a Defesa da Floresta Contra Incêndio, os instrumentos mencionados regulam 

a ocupação e a utilização de várias zonas que abrangem espaços florestais, contribuindo com diferentes 

perspetivas para a gestão dos mesmos. Nesse sentido, estes instrumentos são ainda complementados por um 

Plano de Gestão Florestal na Mata da Machada, sob responsabilidade do ICNF. 
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4.5. Equipamentos florestais de recreio, zonas de caça e pesca 
Durante o período crítico existem restrições ao acesso a áreas florestais, no entanto, as zonas destinadas ao 

lazer e recreio, devidamente licenciadas, constituem uma exceção, uma vez que são passíveis de serem 

utilizadas pela população durante todo o ano, como tal, é importante fazer-lhes referência face às suas 

implicações na DFCI. 

O concelho do Barreiro não possui zonas de recreio florestal, caça ou pesca, possuindo apenas alguns 

equipamentos na Mata da Machada, conforme apresentado no mapa da Figura 19. 
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Figura 19 - Localização de zonas de recreio em áreas florestais no concelho do Barreiro  
Fonte: Câmara Municipal do Barreiro (2021) 
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5. Caracterização do histórico de incêndios florestais 

5.1. Análise do histórico e causalidade dos incêndios florestais 
Os incêndios florestais são fenómenos transversais do ponto de vista do impacto no território, não 

distinguindo áreas públicas de privadas, limites de propriedade ou de região administrativa. O fator comum 

às áreas atingidas por um incêndio é a similitude de gestão, ou a ausência da mesma, e consequentemente, 

dos índices de biomassa e de risco de incêndio. 

As condições meteorológicas desempenham um papel fundamental na eclosão e no desenvolvimento de um 

incêndio florestal. No caso de Portugal, onde se verifica a coincidência da época mais seca do ano com a 

época mais quente, faz com que se agrupem as condições propícias à ignição e propagação dos incêndios os 

quais são, na grande maioria, de origem antrópica intencional ou negligente. Entre as consequências mais 

evidentes de um fogo florestal, salientam-se a perda total ou parcial da cobertura vegetal e dos bens que se 

encontrem na área ardida pelo incêndio. No entanto, devem ser igualmente contabilizadas a erosão 

provocada no solo, as alterações do ciclo hidrológico e as consequências na biodiversidade. 

No presente capítulo apresenta-se uma análise ao histórico de incêndios florestais no concelho do Barreiro. 

A análise foi realizada com base nos dados mais recentes disponibilizados pelo ICNF, no período de 10 anos 

entre 2011 e 2020.  
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5.2. Área ardida e número de ocorrências 

Distribuição Anual 

Para o estudo da distribuição anual da área ardida e do número de ocorrências para o concelho do Barreiro, 

foram considerados os dados apurados pelo ICNF, referentes ao período entre 2011 e 2020. Na Figura 20 

apresentam-se as principais ocorrências e respetivas áreas ardidas registadas neste período de análise.  
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 Figura 20 - Áreas ardidas, no concelho do Barreiro no período 2011-2020 
Fonte: SGIF (2021) 

 

Através do mapa representado na Figura 20 é possível verificar que as áreas ardidas no período em análise 

são relativamente dispersas no tempo e no espaço. Existem algumas ocorrências de maior dimensão, em 
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particular, nos anos de 2012 e 2014, sendo que nenhuma destas ocorrências atingiu a dimensão de grande 

incêndio florestal, isto é, não se registaram ocorrências com mais do que 100 ha de área ardida.  

 
Figura 21 - Áreas ardidas e ocorrências anuais no concelho do Barreiro 

Fonte: ICNF (2021) 

Pela análise do gráfico da Figura 21, verifica-se que no período em análise, os valores registados são 

relativamente baixos e com pouca expressão em termos de DFCI, verificando-se que na maior parte dos anos 

o total de área ardida não atinge sequer os 10 hectares. Considerando o número de ocorrências por ano, 

conclui-se que na maioria das ocorrências a área ardida corresponderá a valores abaixo de 0,1 hectares. No 

que respeita à distribuição da área ardida por freguesia esta encontra-se representada no gráfico da Figura 

22. 
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Figura 22 - Áreas ardidas e ocorrências anuais no concelho do Barreiro, por freguesia 

Fonte: ICNF (2021) 

Em relação à área ardida, verifica-se que a Freguesia de Santo António da Charneca se destaca em termos do 

valor médio de área ardida registado no quinquénio 2016-2020. Importa ainda referir que este valor se torna 

mais relevante, considerando que a área ardida em 2020 foi apenas de 0,10 ha, um valor bastante abaixo 

quer da média do período como da média de 2020 das restantes freguesias do concelho, à excepção da União 

de Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena. Esta diferença deve-se ao facto de nos anos 

de 2017 e 2019 se terem verificado os valores mais elevados de área ardida nesta freguesia (3,19 ha e 2,40 

ha, respetivamente), o que faz aumentar o valor médio.  

Ainda ao nível da área ardida, a União das Freguesias de Palhais e Coina apresenta-se como a segunda 

Freguesia com maiores valores de área ardida, sendo que neste caso os dados referentes a 2020 se 

encontram abaixo da média do quinquénio. Esta situação também é coerente com a realidade destas 

freguesias no concelho do Barreiro, uma vez que são as freguesias com maior ocupação de solo com áreas 

florestais e agrícolas. 

Por fim, as freguesias com perfil mais urbano, isto é, a União de Freguesias do Barreiro e Lavradio e de Alto 

do Seixalinho, Santo André e Verderena apresentam também os menores valores médios de área ardida no 

quinquénio, observando-se contudo que no ano de 2020 os valores de área ardida são significativamente 

acima da média do período, pois foi nesta data onde ocorreram os dois incêndios com maior área ardida (0,35 

ha e 0,27 ha). 

No que diz respeito ao número de ocorrências, verifica-se que os valores de 2020 se encontram abaixo dos 

dados valores médios relativos ao quinquénio, excepto na União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, no 

qual o número de ocorrências é superior à média. 
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Figura 23 – Área ardida e número de ocorrências em espaço florestal por freguesia. 
Fonte: ICNF (2021) 

  



PMDFCI  do Barreiro 2022-2031  Caderno I – Diagnóstico 

51 

Distribuição Mensal 

A distribuição mensal da área ardida e do número de fogos permite identificar quais os meses mais críticos e, 

logo, mais suscetíveis à ocorrência de incêndios. Desta forma, torna-se mais fácil planear atempadamente os 

meses do ano em que a vigilância e a prevenção devem atuar mais intensamente. Para a análise da distribuição 

mensal da área ardida compararam-se os valores de área ardida e número de ocorrências do último ano de 

referência, isto é o ano de 2020, com os valores médios de 2011 a 2020. 

 

Figura 24 - Áreas ardidas e ocorrências mensais no concelho do Barreiro 
Fonte: ICNF (2021) 

Com base no gráfico da Figura 24, verifica-se que o período compreendido entre maio e agosto é o mais 

significativo do ponto de vista de ocorrência de incêndios florestais no concelho do Barreiro, sendo que em 

2020, apesar das ocorrências se encontrarem abaixo da média dos anos analisados, estendeu-se até 

setembro. Esta é também a realidade nacional. Entre estes meses, destacam-se julho e agosto como sendo 

os meses mais críticos relativamente à área média ardida e ao número de ocorrências, coincidindo com o pico 

do verão.  

Contudo, uma análise ao ano mais recente de 2020, permite identificar alguns desvios significativos em 

relação aos valores médios. Em particular, no ano de 2020 a área ardida no mês de agosto (0,09 ha) foi 

significativamente inferior à média dos 10 anos anteriores (2,03 ha) e no mês de outubro (0,77 ha) foi 

significativamente superior à média (0,21 ha). Por outro lado, também se verifica que o número ocorrências 

entre maio e agosto, no ano de 2020, foi muito inferior à média dos 10 anos.   
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Distribuição Semanal 

Na Figura 25 apresenta-se a representação gráfica dos valores de área ardida e do número de ocorrências, 

por cada dia da semana, para o ano de 2020 e durante o período de 2011 a 2020. 

 

Figura 25 - Áreas ardidas e ocorrências semanais no concelho do Barreiro 
Fonte: ICNF (2021) 

Através dos dados registados, constata-se que no período considerado, as quintas e domingos são os dias da 

semana que apresentam os valores médios mais altos de área ardida, ultrapassando 1 ha.  Contudo, uma 

análise à média do número de ocorrências permite constatar que é às terças e aos domingos os dias da semana 

com maior número de registos (superior a 8).  

A análise ao ano de 2020, em particular, permite verificar que os valores por dia se encontram abaixo da 

média da década às quartas-feiras, quintas-feiras e domingo, destacando-se a segunda-feira como o dia com 

maior diferencial face à média.  

  



PMDFCI  do Barreiro 2022-2031  Caderno I – Diagnóstico 

53 

Distribuição Diária 

De forma a ter uma perceção dos dias críticos em termos de risco de incêndio, apresenta-se na Figura 26 a 

distribuição diária da área ardida para o período de 2011 a 2020 no concelho do Barreiro. 

 
Figura 26 - Área ardidas e ocorrências por dias do ano, no período 2011-2020 

Fonte: ICNF (2021) 

Através da análise do gráfico, é possível identificar alguns dias críticos do ano, tanto a nível de área ardida 

como do número de ocorrências. Assim, destacam-se os dias 5 e 14 de agosto como sendo os dias do ano 

que agregam maior valor de área ardida no período considerado, devido ao facto de coincidir com as 

ocorrências de maior dimensão (8,08 e 5,04 ha, respetivamente) em toda a série de dados analisados.  

Em relação ao número de ocorrências, observa-se que os valores não acompanham necessariamente os 

valores de área ardida, sendo que os picos de máximos destes valores nem sempre correspondem aos picos 

de área ardida. Esta relação verifica-se no dia 14 de agosto, onde a área ardida acompanha o aumento do 

número de ocorrências.  

Em termos relativos, os meses de julho e agosto destacam-se devido ao facto de cerca de 70% do total de 

área ardida ocorrer nestes dois meses, assim como um número de ocorrências superior a 40% do total no 

período avaliado. Considerando que estes são os dois meses mais quentes do ano, verifica-se que valores 

mais elevados de área ardida e de número de ocorrências nestes meses estão em linha com o expectável para 

a época do ano. 

Em relação ao número de ocorrências, no período analisado, o número máximo de registos diários durante 

foi 9. 
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Distribuição Horária 

O gráfico apresentado na Figura 27 traduz uma análise à distribuição horária das ocorrências, com base na 

hora de alerta, evidenciando a área ardida e o número de ocorrências por hora do dia. 

 

Figura 27 - Áreas ardidas e ocorrências horárias no concelho do Barreiro 
Fonte: ICNF (2021) 

Considerando os dados recolhidos, é possível observar que no período em análise, entre as 16:00 e as 16:59 

é onde se verifica o maior valor médio de área ardida, sendo também neste período do dia que se regista o 

valor máximo de número de ocorrências. De uma forma geral, observa-se que os maiores valores de área 

ardida e de número de ocorrências se concentram no período da tarde, entre as 12:00 e as 16:00. Esta 

situação é coerente com o facto de este período ser onde se registam as temperaturas mais altas combinadas 

com os menores índices de humidade, ao longo do dia, o que é favorável à ignição e propagação de incêndios 

florestais. 

Neste sentido, e em termos de DFCI, será importante reforçar as ações de vigilância e a capacidade 

operacional de primeira intervenção e de combate, durante o período da tarde e, em especial, nos meses mais 

críticos, conforme indicado anteriormente.  
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5.3. Área ardida em espaços florestais 
A nível do coberto vegetal, observa-se pelo gráfico da Figura 28 que, no período entre 2016 e 2020, os matos 

foram os mais afetados pelos incêndios florestais, comparativamente às áreas de povoamento, com 5,90 ha 

e 3,15 ha de área ardida, respetivamente. Do período em análise, os anos mais afetados foram 2016, 2017 e 

2019, com destaque para 2017 onde arderam 2,36 ha de matos e 1,07 ha de povoamentos e para o ano 2019 

onde ardeu maioritariamente áreas de povoamento (1,97 ha) e apenas 0,13 ha de matos. 

 

 
Figura 28 - Área ardida em espaço florestais entre 2016 e 2020 

Fonte: ICNF (2021) 

Notou-se uma diminuição acentuada de área ardida nos anos de 2018 e 2020, que passou para 0,79 ha e 

0,89 ha de área de matos, respetivamente, e 0,10 ha de povoamentos em 2018, não se verificando em 2020 

áreas de povoamentos ardidas.  

Em relação às percentagens de área ardida em espaços florestais a análise é bastante clara e direta, apenas 

observando o gráfico e dados expostos da Figura 28, verifica-se que a área ardida é bastante superior em 

zonas de Matos, estando a média dos 5 anos anos analisados na ordem dos 65% do total de área ardida. Em 

termos mais concretos as percentagens de área ardida em zonas de Mato variam entre os 29,3% em 2016 e 

15,1% em 2020.  
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5.4. Pontos prováveis de início e causas 
O Gabinente Técnico Florestal Intermunicipal de Barreiro e Moita não possui dados suficientes para realizar 

uma análise relativamente aos pontos prováveis de início e causas dos incêndios registados no período 

considerado para análise. 
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5.5. Área ardida e número de ocorrências, por classes de extensão 
Durante o período de 2016 a 2020, verifica-se que ocorreram apenas incêndios de pequena dimensão, tendo-

se registado 389 ocorrências com área ardida até 1 ha, e 7 ocorrências na classe 1-10 ha. Nas restantes 

classes não se registou nenhuma ocorrência.  

 

Figura 29 - Área ardida e número de ocorrências por classes de extensão 
Fonte: ICNF (2021) 

 

A realidade do concelho do Barreiro é bastante favorável às ações de DFCI, uma vez que o concelho tem uma 

elevada concentração de áreas urbanas e as áreas florestais concentram-se em pequenas bolsas na sua 

maioria não ultrapassando os 100 ha. Como tal, não existem neste concelho condições para a ocorrência de 

grandes incêndios florestais.  
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5.6. Fontes de alerta 
A Figura 30 apresenta uma representação gráfica da distribuição do número de ocorrências por fontes de 

alerta, entre 2016 e 2020. 

 

Figura 30 - Distribuição de ocorrências por fonte de alerta entre 2016 e 2020 
Fonte: ICNF (2021) 

 

Considerando os dados apresentados, verifica-se que a principal fonte de alerta são os populares (55,0%), 

sendo a Linha 112 (29,0%) a segunda fonte de alerta mais frequente. Estas combinadas representam no 

concelho do Barreiro uma percentagem significativa (84,0%) das situações de alerta dos incêndios registados. 

Importa ainda referir que as restantes fontes de alerta distribuem-se de forma semelhante, não se registando 

contudo nenhum alerta de fonte desconhecida. 

Em termos de receção de alertas para a ocorrência de incêndios florestais por períodos do dia verifica-se, 

conforme o gráfico da Figura 31, que se mantém a tendência de fonte de alerta via Populares e Linha 112 

durante as 24 horas do dia. Contudo, é às 14:00, 16:00 e 18:00 que se concentram a maior parte da receção 

de alertas, contrastando com as 6:00 e as 9:00, onde não se regista qualquer frequência. 
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Figura 31 - Distribuição de ocorrências por fonte de alerta e hora do dia 
Fonte: ICNF (2021) 

 

 

 

 


