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Porquê utilizar infraestruturas existentes da REN para monitorização da floresta?

A REN e os incêndios rurais



Uso do Solo nas faixas de servidão da RNT e RNTG

Uso do Solo nas faixas de servidão 
da RNT e RNTGRede de Defesa da Floresta contra incêndios

A REN e os incêndios rurais



Registos da ANEPC a menos de 5km da RNT e RNTGN
(1 de Junho a 15 de Outubro)

Em média temos + de 5000 
ocorrências de 1 de Junho a 15 
de Outubro, a menos de 5 km 
das nossas infraestruturas.

A REN e os incêndios rurais



Dashboard Incêndios Rurais
< 5 km de infraestruturas criticas

A REN e os incêndios rurais
Alertas



• Saber quais os incêndios que realmente podem causar perigo –
diminuição dos alertas.

• Passamos a acompanhar incêndios que começam fora do buffer 
de 5 km e desse acompanhamento fazer novas simulações.

• Deixamos de ter o foco no ponto de ignição dos incêndios, mas 
na hora e local onde os mesmos virão a impactar nossas 
infraestruturas.

• Maior eficiência na ativação das equipas de prevenção e 
vigilância e outro pessoal de apoio às salas de despacho e 
operação.

Monitorização de Infraestruturas e Incêndios e Sistema de Apoio à Decisão

A REN e os incêndios rurais

Sistema de Apoio à Decisão

Monitorização de Infraestruturas e Incêndios



No âmbito deste projeto estamos a instalar 8 sistemas de monitorização das infraestruturas… 

… em 3 zonas de demostração, que representam 3 tipos de territórios
diferenciados, mas todos sujeitos à pressão dos incêndios rurais.

Monitorização de Infraestruturas
Monitorização de Infraestruturas e Incêndios e Sistema de Apoio à Decisão



… um exemplo de um sistema de monitorização instalado em espaço 
florestal.

Monitorização de Infraestruturas
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Sistema de Apoio à Decisão
SIG (frontend)



SIG (frontend)

Sistema de Apoio à Decisão



Monitorização de Infraestruturas



Monitorização de Infraestruturas
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