
Como alternativa:  

o Poderá sempre recorrer aos seguintes serviços (para apoio no preenchimento do formulário):  

 Juntas de freguesia (nos horários de atendimento). 

 Câmara Municipal – Centro de Coordenação Operacional de Proteção Civil – Estaleiro Municipal de Viana do 

Alentejo, Estrada N257 | 7090-225 Viana do Alentejo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 17h30.  

NECESSITA DE REALIZAR UMA 
QUEIMA OU QUEIMADA? 

 

  

 

 

 

É comum que tanto queimas como queimadas se descontrolem e originem incêndios com graves 

consequências ecológicas e socioeconómicas. A fim de prevenir tal situação foi desenvolvida uma 

aplicação que facilita o acesso aos processos de pedidos de avaliação de queimas e de pedidos de 

autorização de queimadas, cumprindo as atuais obrigações legais.  

Faça a comunicação através de: 

 Aplicação disponível em: https://fogos.icnf.pt/queimasqueimadas/login.asp  

 Telefone para o n.º 808 200 520 

A não comunicação implica uma coima entre os 280€ e os 10 mil euros.  

 

 

Queima  

Uso do fogo para eliminação de 

sobrantes de exploração florestal ou 

agrícola, como podas de vinhas, de 

oliveiras, entre outros, cortados e 

amontoados. 

 

Queimada  

Uso de fogo para renovação de 

pastagens ou eliminação de restolhos e 

de sobrantes de exploração florestal ou 

agrícola, cortados e não amontoados.  

Como proceder através da aplicação:  

1. Deverá registar-se na aplicação, preencher o tipo de ação 

que pretende (queima ou queimada), a data, o motivo da 

sua realização e o local; 

2. A aplicação fornecer-lhe-á um conjunto de informação 

meteorológica, risco de incêndio e perigosidade da 

queima ou queimada a efetuar;  

3. Para finalizar o processo deverá adicionar o pedido e 

aguardar resposta por e-mail ou SMS. 

4. Para uma informação mais completa consulte: 

https://fogos.icnf.pt/sgif2010/InformacaoPublicaDados

/Manual_PlataformaQueimasQueimadas_18052018.pd

f 

Como proceder através do telefone:  

1. Ligue 808 200 520 (Linha SOS Ambiente e Território) e 

escolhe a opção 3. Esta é a forma mais simples para 

comunicar a realização de uma queima ou queimada. A 

Linha funciona 24h por dia. Pode marcar para o próprio 

dia ou até quatro dias antes (ex. liga segunda-feira e pode 

marcar fogueiras até quarta-feira). 

2. Tenha à mão: 

 Nome completo; 

 Código postal completo (do local da 

queima/fogueira ou queimada); 

 N.º de Telemóvel; 

 N.º de Contribuinte; 

 E-mail (se tiver/não obrigatório); 

 Dia em que pretende fazer a queima ou a 

queimada. 
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