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Enquadramento: 

O presente manual de MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ACESSO E CONSULTA AO PORTAL 

DA GESTÃO DE FAIXAS DE COMBUSTIVEL FLORESTAL (GAIA FGC), pretende apresentar os 

conceitos e procedimento básicos para acesso e consulta da informação geográfica, 

documentação oficial do ICNF e legislação em vigor. 

O município de Vila Nova de Gaia, disponibiliza aos cidadãos, entidades e técnicos municipais 

vários interfaces tecnológicos para identificação e gestão das Faixas de Gestão de Combustível. 

 

Endereços Eletrónicos de Acesso: 

O portal do GAIA FGC (Gaia - Faixas Gestão Combustível) é composto por um dois acessos 

principais. 

Portal - http://www.gaiurb.pt/fgcomb/fgc.gaia.html     

Mapa - http://sig.gaiurb.pt:81/geoportal/areasgestcomb.php 

 

 
Estrutura do Portal: 

O portal do GAIA FGC é composto por três áreas: Mapa Interativo (desktop e mobile), 

aplicativo mobile (Gaia Mobile) e a área de Documentação e Legislação. 
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Aceder à Documentação e Legislação: 

Nesta página do portal está disponível um conjunto de informação oficial do ICNF como 

normas e manuais de procedimentos, assim como a legislação em vigor, referente às Faixas de 

Gestão de Combustível. Os endereços estão redirecionados para a página oficial do ICNF. 

 

Aceder ao Mapa Interativo e Consulta das Faixas de Gestão Combustível: 

Através das plataformas interativas desktop ou mobile é possível aceder à localização das 

faixas de gestão de combustível para a Limpeza dos Terrenos e Proteção das Edificações. 

O cálculo das faixas de gestão de combustível teve por base as últimas versões disponíveis da 

Carta de Uso do Solo e da cartografia oficial do município de Vila Nova de Gaia. 

Mapa Interativo - http://sig.gaiurb.pt:81/geoportal/areasgestcomb.php  

 

 

Ferramentas de navegação e medições -  

Ferramentas de análise espacial -  

Ferramentas de pesquisa de toponímia e pontos de interesse -  

Ferramentas de zoom em mapa -   Ferramenta de visualização Google StreetView  

Ferramenta de menu -  
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Botão de Menu com diferentes fontes de informação. 

   

O Grupo Áreas de Gestão de Combustível disponibiliza as respetivas áreas, assim como a carta 

de uso do solo e a localização das corporações de Bombeiros Sapadores e Voluntários. 

 

Visualização das Faixas de Gestão de Combustível 

a) Localizar a zona, rua ou freguesia no mapa ou através da ferramenta de pesquisa 

b) No grupo Bases Cartográficas Ativar os Ortofotomapas 

c) Navegar no mapa com as despectivas ferramentas 

 

 
Contactos: 

Divisão de Informação Geográfica Gabinete Técnico Florestal 
Gaiurb, EM    Bombeiros Sapadores e Proteção Civil 
sig@gaiurb.pt | 223743000   comandosapadores@cm-gaia.pt | 223 778 020/22 
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