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Segurança pública e de proteção civil e equipamentos de prevenção 
 
O concelho de Fornos de Algodres, conta com perto de 5000 habitantes e com mais 
de 130 km² de área total, e encontra-se inserido numa zona do interior do País, onde 
assenta a desertificação, o envelhecimento populacional, a baixa escolaridade, o 
desemprego e o baixo nível económico da população geral. A conjugação destas 
características, convergem para uma maior suscetibilidade para a ocorrência de 
situações de crimes, sobretudo contra a pessoa e bens. Assim, importa referir as 
forças de segurança, de proteção civil e equipamentos de prevenção locais 
destinados a assegurar as leis, ordem, segurança e bem-estar da população local.   
 
GNR 
 
A Guarda Nacional Republicana (GNR) é uma força de segurança constituída por 
militares organizados num corpo especial de tropas, encarregado da segurança 
pública, da manutenção da ordem e da proteção da propriedade pública e privada 
em todo o território português, designadamente nas áreas mais rurais de Portugal 
Continental.  
A GNR partilha as responsabilidades do policiamento de Portugal continental com a 
Polícia de Segurança Pública (PSP), cabendo a esta última a responsabilidade pelas 
grandes áreas urbanas e à Guarda, a responsabilidade pelas áreas rurais ou 
periurbanas.  
No concelho existe um Quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR), com sede na 
Urbanização Zona Sul, 6370-174 Fornos de Algodres e com atendimento 
permanente 24h por dia. Quanto aos recursos materiais dispõe de 2 gabinetes de 
atendimento ao público e 3 viaturas. Relativamente aos recursos humanos afetos a 
este posto territorial são neste momento 18. Face às solicitações existentes não são 
sentidas necessidades de reforço deste serviço. 

 
Segundo os últimos dados disponíveis de 2013, o número de ocorrências registadas 
pela GNR foram de 126. Subdivindo o número de ocorrências por tipo de crime, 
percebe-se que os mais comuns foram os crimes contra o património. Verifica-se 
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ainda que este número tem sofrido algumas oscilações nos últimos anos, contudo 
com valores bastante mais elevados nos anos posteriores a 2010 comparativamente 
aos registados em anos anteriores (Gráfico 61).  

 

Gráfico 61 – Nª de crimes registados por tipologia de crime, 2013. - Fonte: Pordata, 2013  
Quanto ao número de crimes por categoria especificamente dos 126 registados em 
2013, 5 foram de violência doméstica contra cônjuge ou análogos, 5 por furto a 
residência e 3 por furto em edifício comercial ou industrial. 
De acordo com os dados cedidos pela GNR de Fornos de Algodres, esta realizou um 
total de 99 operações. Desde o início de 2015 até ao mês de Julho, segundo a 
mesma fonte, foram registadas 76 ocorrências crime. Tal como o Gráfico 62 sugere, 
o tipo de crime mais registado, neste período de tempo, foram crimes contra o 
património (25), como por exemplo casos de furto ou dano. Seguidamente, foram 
registados 21 acidentes de viação, dos quais 18 resultaram apenas danos materiais 
e 3 com feridos. Situações como ameaças ou ofensas à integridade física totalizaram 
13 ocorrências como crime contra a pessoa. Os crimes contra a vida em sociedade, 
como são os casos de condução sob o efeito de álcool, totalizaram 10 ocorrências. 
Em menor número, mas não em menor gravidade, foram as ocorrências de legislação 
avulsa (6) nas quais se integram as situações de suicídio e desaparecimento. Por 
último, foi ainda registado uma ocorrência de violência doméstica.  
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Gráfico 62- Número de ocorrências segundo o tipo de crime no último ano (até julho de 2015) na GBR de Fornos de Algodres. - Fonte: GNR de Fornos de Algodres  
No mesmo período em análise, desde o início do ano de 2015 até o mês de julho, 
totalizaram-se 212 contra ordenações, das quais 205 são referentes a autos de 
contra ordenação rodoviária e somente 7 são autos de contra ordenação no âmbito 
da polícia geral. 
 
Bombeiros voluntários de FA 
 A área de jurisdição dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres abrange todo 
o concelho. Com o Quartel de bombeiros de Fornos de Algodres sediado na zona 
Quintas da Vila em Fornos de Algodres, os Bombeiros funcionam, essencialmente, 
com o serviço de voluntariado, sendo o número de efetivos considerado suficiente.  
 Atualmente, o Quartel dispões de um parque de viaturas composto por:  12 ambulâncias (7 de transporte, 4 de emergência e 1 de transporte múltiplo) 

 2 veículos ligeiros e 3 veículos pesados de combate a fogos florestais 
 1 autotanque grande e 1 médio 
 1 carro de serviço de desencarcerador 
 1 carro de serviço de transporte de mercadoria 
 1 carro de serviço de auto comando 
 1 bote de serviço de socorro a náufragos. 
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Os Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres estão sujeitos a um grande número 
de solicitações, intervindo quer ao nível das urgências, nos acidentes de viação e 
incêndios, quer ao nível dos serviços de saúde. 
Ao nível das instalações encontram-se bem equipados com balneários masculinos, 
bar e sala de jogos, camarata masculina, camarata feminina, casas de banho, 
gabinete do Comandante, garagem de ambulâncias (interior e exterior), garagem de 
viaturas de incêndios e lavandaria. 
Quanto aos seus recursos humanos, a corporação de Bombeiros de FA é constituída 
por 68 elementos, 55 elementos do sexo masculino e 13 do sexo feminino. A tabela 
seguinte demonstra o número elementos por categoria. 

 
Total de elementos por categoria 68 
Comandante 1 
Segundo Comandante  1 
Adjunto de Comando 1 
Chefe 1 
Subchefe 5 
Oficial de Bombeiro 1 
Bombeiro 1ª classe 8 
Bombeiro 2ª classe 13 
Bombeiro 3ª classe 28 
Estagiário 9 

Tabela 91- Corporação de Bombeiros por categoria. - Fonte: AHBVFA  
Dados dos últimos anos revelam oscilações do número de incêndios florestais, tal 
como demonstra o Gráfico 63. 
 

 
Gráfico 63 – Nº de Incêndios Florestais por ano. - Fonte: Pordata 
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No que diz respeito ao total de superfície ardida, dados de 2013 registam uma área 
de 21 hectares de mato ardidos, sem qualquer registo de superfície ardida em 
povoamentos florestais. Estes dados são bastante inferiores aos registados em 
concelhos próximos como Gouveia (84ha ardidos, 19 povoamentos florestais e 66 
matos) e ainda Seia (571 ha ardidos, 342 povoamentos florestais e 229 matos). 

 
 Superfície Ardida (2013) 

Total Povoamentos florestais Matos 
ha 

Fornos de Algodres 21 0 21 
Gouveia 84 19 66 
Seia 571 342 229 

Tabela 92 - Superfície Ardida (ha) nos concelhos de Fornos de Algodres, Gouveia e Seia em 2013. - Fonte: AERC, 2013  
Proteção Civil Municipal 
 A Proteção Civil Municipal funciona no edifício da Câmara Municipal. O concelho 
dispõe de um Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Fornos de Algodres 
que descreve todas as entidades intervenientes e as possíveis ações a desenvolver 
em caso de emergência. Assim, permite uma atuação ordenada e eficaz no 
salvamento de pessoas e bens, com os recursos materiais e humanos disponíveis. 
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Fornos de Algodres caracteriza 
o Concelho ao nível dos principais riscos, dos meios humanos e materiais do 
Município e dos BVFA, atribuindo a cada entidade determinadas funções e 
competências. 
Este, estabelece ainda uma estratégia para cada tipo de risco, com a definição 
pormenorizados meios de coordenação e transmissão, dos meios de apoio e reserva 
estratégica. 
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Equipamentos de administração pública 
 Importa, ainda, considerar, neste capítulo, que dentro do terceiro setor 
anteriormente abordado no capítulo VII, a relevância de alguns elementos 
relacionados com a Justiça, um dos ramos da Administração Pública. 
A vila de Fornos de Algodres, na qualidade de sede de concelho, detém todos os 
serviços administrativos de maior área de influência. 
Assim, no edifício do Palácio da Justiça funcionam atualmente, apenas o Cartório 
Notarial e a Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial. 
Após a decisão da reorganização da estrutura judiciária pelo Ministério da Justiça, o 
Tribunal Judicial de Fornos de Algodres, que pertencia ao Círculo Judicial da Guarda 
foi transferido com todo o seu volume processual para a comarca de Celorico da 
Beira. A sua extinção justificou-se atendendo à redução do número de processos e 
ao decréscimo populacional verificado na última década.  
Para além destes, num edifício contíguo ao Palácio da Justiça estão instalados, o 
Serviço de Finanças de Fornos de Algodres, o Serviço Local de Segurança Social e 
duas habitações para Residência de Magistrados (atualmente desocupadas). 
Por fim de referir, ainda que a Zona Agrária de Fornos de Algodres funciona em 
instalações próprias. 
Na Tabela 93 é apresentada sucintamente a Atividade Processual registado em 
2013, na comarca de Fornos de Algodres, especificamente os Principais Atos 
Notariais Celebrados por Escritura Pública nos cartórios notariais, bem como 
informações sobre arguidos e condenados em Processos-crime em Fase de 
Julgamento. 
 

Designação do Indicador Nº 
Processos Cíveis, Penais e Tutelares: 

Processos Cíveis Entrados nos Tribunais durante o ano 131 
Processos Cíveis Findas durante o ano 164 
Processos Penais Entrados nos Tribunais durante o ano 37 
Processos Penais Findos durante o ano 48 
Processos Tutelares Entrados nos Tribunais durante o ano 8 
Processos Tutelares Findos durante o ano 11 
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Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura Pública: 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Total 38 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Compra e Venda Imóveis 26 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Constituição Propriedade 
Horizontal 0 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Constituição Sociedades 
C. e Civis 0 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Doação --- 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Habilitação e Herdeiros 0 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura - Hipoteca  0 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Justificação 9 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Mútuo 0 
Principais Atos Notariais Celebrados por Escritura – Partilha 0 
Arguidos e Condenados em Processos Crime na Fase de Julgamento  
Arguidos 52 
Condenados  27 

Não Condenados por:  
Absolvição e Carência de Prova --- 
Desistência da queixa 15 
Tabela 93 – Atividade processual na comarca de Fornos de Algodres. - Fonte: AERC, 2013 
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Quadro Resumo – Justiça e Segurança 
 
Segurança pública e de proteção civil e equipamentos de prevenção 
- As principais entidades locais que asseguram a proteção civil e segurança pública 
são a GNR e os Bombeiros Voluntários de FA. 
 
GNR 
- A GNR presta atendimento 24h por dia e conta atualmente com 18 recursos 
humanos, 3 viaturas e 2 gabinetes para o atendimento ao público sedeado no 
quartel da GNR na vila de Fornos de Algodres. 
- Verifica-se um número crescente de ocorrências crime desde 2010, numa média 
anual superior a 134 registos. 
- No ano de 2013, últimos dados disponíveis, os tipos de crime mais registados foram 
contra o património e contra a pessoa. 
- Em 2015 desde o início do ano até ao mês de junho, contabilizaram-se 99 
operações da GNR e registaram-se 76 ocorrências de crime, maioritariamente crimes 
contra o património (por furto ou dano) e acidentes de viação. 
- No mesmo período de tempo, foram registadas 212 contra ordenações, das quais 
205 são referentes a autos de contra ordenação rodoviária e 7 a contra ordenação 
no âmbito da policio geral. 
 
Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres 
- Os BVFA, com quartel na sede na vila do Concelho, dispõem de 12 ambulâncias e 
outras 7 viaturas de diversas funções.  
- A corporação de Bombeiros é constituída por 68 elementos, 55 elementos do sexo 
masculino e 13 do sexo feminino. 
- Os últimos dados sobre a ocorrência de incêndios data de 2013, onde se verifica 
um número de incêndios mais baixo (13) relativamente aos anos anteriores e uma 
área ardida também mais reduzida (essencialmente zona de mato), quando 
comparado com os outros concelhos da região da Serra da Estrela. 
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Proteção Civil Municipal 
- A Proteção Civil Municipal funciona no edifício da Câmara Municipal, a qual possui 
um Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que conta também com o apoio 
dos BVFA.  
 
Equipamentos de administração pública 
- O tribunal Judicial de Fornos de Algodres foi encerrado no ano de 2014 e transferido 
para a comarca de Celorico da Beira, segundo o Ministério da Justiça, justificado pelo 
baixo volume de processos e decréscimo populacional. 
- O Município de Fornos de Algodres é servido por um Cartório Notarial e a 
Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial, com sede no Palácio da Justiça, 
pelo Serviço de Finanças, Serviço Local de Segurança Social e duas habitações para 
Residência de Magistrados, em estruturas isoladas junto ao Palácio da Justiça. 
- O Palácio da Justiça, assim como as residências de Magistrados têm estado 
desocupadas, verificando-se um subaproveitamento das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


