
Incêndios florestais - contributos para uma solução 

O Sr. Secretário de Estado falou de situações anómalas. Se perguntar à Ministra da 
Agricultura, porque revogou a lei que restringia novas plantações de eucaliptos, talvez 
isso ajude a compreender as ditas anomalias. E já agora peça também esclarecimentos 
sobre quais os lobies que forçaram essa alteração legislativa e informe os portugueses. 
O Sr. Ministro da Administração Interna lamentou. Mais ação e menos lamentos é o que 
se deve pedir a um ministro. Mudanças de vento sempre houve, mas este ano o número 
de incidentes e de vítimas mortais é anormal, provavelmente consequência, para além 
da alteração legislativa supra referida, de cortes orçamentais cegos que, eventualmente, 
implicaram menos formação/reciclagem - associada ao facto de, não havendo empregos 
alternativos, muitos jovens optarem pela profissão, e são fundamentalmente os jovens as 
principais vitimas -, faltam políticas ativas na área da prevenção,. 
A época de incêndios deve começar a ser preparada no Outono. De que forma?: 

•        planear o patrulhamento das zonas mais críticas por unidades do exército e das 
forças de segurança; 
•        limpar a floresta como? Construir mais centrais como a de Mortágua que produz 
energia a partir de resíduos florestais - a produção de energia geraria receitas para 
financiar a limpeza da floresta, propor à UE linhas de financiamento para o efeito 
(construção de novas centrais e limpeza), utilizar, nas ações de limpeza, 
desempregados, presos e RSIS, pagando-lhes um complemento. Os 
puristas/ecologistas vão clamar com a libertação de CO2, mas os fogos 
descontrolados libertam ainda mais, para além de, ás centrais, ser possível aplicar 
filtros de retenção. Utilizar rebanhos de cabras comunitários, em locais onde, 
tecnicamente, seja aconselhado. Envolver os proprietários na comparticipação dos 
custos de limpeza. Os donos do minifúndio florestal, (característico das zonas Norte 
e Centro) não têm capacidade financeira para suportar, só por si, os custos de 
limpeza para além de, nas aldeias do interior, a população envelhecida não ter 
condições físicas/capacidade para fazer. 

Quanto ás ações de combate, alterar os procedimentos em vigor, nomeadamente, no que 
diz respeito à utilização de meios aéreos. Estes, por norma, só chegam ao teatro de 
operações quando os fogos estão completamente fora de controlo, quando, se 
disponíveis, deveriam ser acionados logo ao primeiro alarme de ignição e, se as 
condições orográficas e/ou climatéricas o aconselhassem e estivessem disponíveis, 
deveriam ser logo usados, no ataque inicial, os meios pesados (AVB), preferencialmente 
sincronizados com a chegada ao local dos primeiros meios terrestres de modo a que se 
extingam, de imediato, na fase inicial, o maior número de ignições possível. 
A maioria dos incêndios é de origem criminosa e cerca de 45% ocorre durante a noite, 
alguns dos quais com ignições, simultâneas, em vários pontos próximos e inacessíveis 
(há casos de 3 – um deles testemunhado pelos militares do RASP em patrulha na zona 
de Amarante/Marão e até de oito). 
Análise de dados estatísticos da PC: 

•        dia 27/08 houve 366 incêndios, tendo ocorrido 166 durante a noite – cerca de 
45,35%; 
•        dia 28/08, cerca das 9 horas da manhã, todos os 10 incêndios ativos tiveram 
inicio durante a noite: 

o       6 na noite de 28 – 3 dos quais em concelhos vizinhos (Marco de 
Canavezes (2) e Baião (1)) com início às 0:43; 3:27 e 3:49, respetivamente) 
o que indicia uma ação criminosa, concertada, de modo a dispersar meios de 



combate. Não me parece que seja uma ação típica de um elemento 
isolado,  bêbado e/ou maluco de que se vai falando e que vão sendo presos. 
o       4 na noite de 27. 

•        dia 28/08 houve 413 incêndios, tendo ocorrido 216 durante a noite (52,3%) 
•        dia 29/08, cerca das 9 horas da manhã, dos 11 incêndios ativos, 10 tiveram 
origem de noite: 

o       2 na noite de 29 (1:39 e 3:25); 
o       5 na noite de 28 (20:24; 22:07; 3:44; 0:53 e 2:30) 
o       1 durante o dia – origem acidental – Caramulo corte de mato com meio 
mecânicos; 
o       2 na noite de 27  (3:49; 4:45) 

 
Algumas questões pertinentes, porque: 

•        Acabaram os guardas florestais? 
•        Se revogou a lei que restringia as novas plantações de eucaliptos?; 
•     Se orçamentaram 51 milhões de euros para alugar meios sérios e não se 
compraram dois aviões de combate pesados que custariam cerca de 25 milhões 
cada? 
.  Não se envolve o exército e as forças de segurança em ações de patrulhamento 
musculado? 
•        Não se envolve a força aérea no plano de combate aos incêndios? Ainda me 
recordo da utilização de aviões C130 da FAP no combate a incêndios florestais, 
nomeadamente num grande incêndio ocorrido no concelho de Tábua. Que eu saiba 
havia dois KITS que, para alimentar as negociatas com o aluguer de meios privados, 
foram deixados a apodrecer nos hangares da FAP. A utilização da FAP matava dois 
coelhos com uma cajadada, combatiam os incêndios a custo hora/homem = zero e 
contribuiria para garantir, aos pilotos, o número de horas de voo suficiente 
para  manterem a certificação das licenças de voo, objetivo que, com as restrição 
orçamentais em vigor, constante poder estar em causa; 
•        Não se incrementa a produção e se utilizam aviões não pilotados. Há notícias de 
um programa de desenvolvimento, em Portugal, deste tipo de meios envolvendo 
protocolos entre as universidades a as forças armadas, dotados de câmaras 
apropriadas, nomeadamente de infravermelhos, poderiam fazer patrulhas diurnas e 
noturnas para deteção de ignições e de movimentos suspeitos no interior das 
florestas. Se repararem nas estatísticas da Proteção Civil, quase metade das ignições 
ocorrem durante a noite; 
•        Não se fazem protocolos com as universidades no sentido, (para reflorestar 
áreas ardidas, e não só) de se desenvolverem novas espécies florestais, alternativas 
ao eucalipto, mais amigas do ambiente e menos agressivas em termos de exaustão 
de nutrientes e recursos hídricos, adaptadas aos diferentes tipos de solos, 
nomeadamente, a solos pobres, que recorrendo à engenharia natural (revestimentos 
de superfície; estabilização de superfície; consolidação de suporte, etc.), associada 
ao emparcelamento, que permitiria a exploração e limpeza mecanizada da floresta; a 
técnicas de drenagem apropriadas e a corta-fogos, onde possível, constituídos por 
pastagens naturais, contribuiriam para aumentar a rentabilidade económica das 
exploração florestais associadas à pecuária; retardar a propagação dos incêndios, 
para além de estabilizar as encostas de declives acentuadas, onde, a curto prazo e se 
nada for feito, apenas restará rocha nua, contribuindo assim para intensificar a 
desertificação que se avizinha, fruto das mais que previsíveis alterações climáticas. 



Se se criaram melancias sem pevides porque,não se podem vir a criar árvores 
folhosas?/plantas, resistentes ao fogo, e adaptadas a diferentes tipo de solos? 
    Como fica demonstrado há condições para combater/minimizar o flagelo dos 
incêndios, assim haja vontade política e um envolvimento empenhado de toda a 
sociedade civil e da comunidade académica/científica. A prevenção é a chave da 
questão. Matas limpas e devidamente ordenadas, uma atividade agro/florestal 
racional e economicamente viável, vigilância e combate apropriado/atempado 
são a bases do sucesso. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
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