
INCÊNDIOS
FLORESTAIS

ZONAS DE MAIOR RISCO

Estudo tem por objetivo alertar para as zonas de maior risco, de forma a que os meios sejam canalizados o melhor possível no verão que se avizinha

Alarme especial
para 20 concelhos



OLEIROS | PROJETO SEGURO

Oleiros
é o primeiro concelho do distrito

de Castelo Branco a implementar o 'Al-

deia Segura, Pessoas Seguras'. A base deste

projeto passa por capacitar municípios e

freguesias, com vista a dotá-los de conheci-
mento técnico, recursos didáticos e instru-
mentos de apoio à resiliência da população.

LIMPEZA
|

MARCELO SALIENTA ESFORÇO

O Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, está satisfeito com o trabalho

de prevenção dos incêndios florestais que tem
vindo a ser feito e salientou o esforço das po-
pulações. "As populações perceberam o dra-
matismo da situação, não querem repetições
e deitaram mãos à obra", disse aos jornalistas.

RISCO O Mapa identifica 175 mil hectares que têm fortes probabilidades de serem consumidos por
grandes fogos REGIÕES O Interior Centro e Norte e serras do Algarve são as áreas mais preocupantes

PAULA GONÇALVES/
/TIAGO VIRGÍLIO PEREIRA*

Um
mapa de risco de in-

cêndios florestais, elabo-
rado por uma equipa de

investigadores, identifica vinte
concelhos de norte a sul em pe-
rigo em 2018. "São 175 mil hec-
tares com probabilidade bas-
tante alta de ocorrência de fogos
de grandes dimensões" , refere
ao CM José Miguel Pereira, in-
vestigador do Instituto Superior
de Agronomia, que elaborou
o estudo em conjunto com o
Centro de Estatística e Aplica-
ções da Universidade de Lisboa.

Os autarcas dos concelhos
com maior risco, ouvidos pelo
CM (ver declarações), dizem
estar atentos e alguns revelam
preocupação, mas garantem
que nunca, como este ano, se
fez um esforço tão grande ao ní-

vel da prevenção, nomeada-
mente pela limpeza das matas.

O Interior Centro, o Norte e as

serras do Algarve são as áreas
mais problemáticas, com os
distritos de Castelo Branco e de
Faro a ocuparem o topo do

mapa de risco. "A zona do Pi-
nhal Interior que não ardeu no
ano passado tem probabilidades
de ter grandes incêndios, tal
como a serra de Monchique",
diz José Miguel Pereira. Neste
último caso recorda que os últi-
mos incêndios registaram -se
em 2003 e após essa data "não
houve grande intervenção",
sobretudo ao nível da limpeza, o

que coloca a serra algarvia no
topo das preocupações, com
um "risco razoavelmente alto" .

No distrito de Vila Real e a
norte de Viana do Castelo as

probabilidades de ocorrerem
grandes fogos são também con-
sideradas bastante elevadas.

Com este mapa de risco, as au-
toridades "têm uma noção das
zonas mais problemáticas, fi-
cando melhor preparadas para
agir preventivamente, sabendo

onde devem posicionar os
meios, por exemplo os meios
aéreos, e onde é aconselhável
reforçarem a vigilância", refere
o investigador. •COMJ.E.C./A.P.

PORMENORES

\ Estrutura de Missão \

iA ideia para criação do mapa j

\ resultou, segundo o investiga- \

\ dor, de uma conversa com \

\o responsável da Estrutura de
\

\
Missão para os Fogos Rurais, i

\ Previsões difíceis
;

\Os incêndios de 2017 com con- \

\ sequências devastadoras esti- i

; veram associados a condições i

; climatéricas anómalas. "A esta ;

;
distância ninguém consegue :

i prever o que poderá acontecer ;

;
este ano", diz o investigador. ;

ALERTAI ENVIO DE SMS

APROTEÇÃOCIVILVAI

INFORMAR AS POPULAÇÕES

QUE VIVEM EM ZONAS DE RISCO

EXTREMO IMINENTE, QUANDO

DECLARADO 0 MAIS ELEVADO

NÍVEL DE ALERTA DE FOGOS.

115 MORTES | EM DOIS GRANDES FOGOS

Pelo menos 115 pessoas morreram o ano pas-
sado em Portugal nos dois grandes incêndios

de junho e outubro. 0 fogo destruiu mais de 1500

habitações e centenas de empresas. Muitas delas
ainda se estão a reerguer depois da tragédia.
2017f0i o pior ano de incêndios no nosso País,
arderam milhares de hectares de floresta e mato.



A VISÃO DOS AUTARCAS

B Os autarcas dos vinte concelhos onde o risco de incêndio ,

jápaf a este verão, é mais elevado garantem que tudo estão a
fazer para minimizar a propagação das ignições. Quase todos

apostaram na limpeza das matas e todos enaltecem o grande
esforço das populações. Ninguém melhor do que eles conhe-
ce as especificidades do território e por isso todos preparam
uma resposta que seja rápida. A questão da prevenção foi
também muito referida com várias ações nos últimos meses .

RUI ANDRÉ- MONCHIQUE
"Vigilantes e atentos
aodsco,estamosa
fazer limpezas em
twtooconcelho"

F. JORGE- OLEIROS
"Concelho situa-se na

pinho bravo da Europa
edaioriscodefogo"

F-NOGIMRA-V.N.CERVEffiA
Xonbecemosa
reaiiãadeetomamos
todas asmedidas que
sao da nossa esfera"

J. MORGADO - VIL. NO. PAIVA
"Além da limpeza das
nfiitf ínff iwiMW gt*í 11 fios nas
faixas de inteimpção
decombustivel"

JOSÉGONÇALVES - ALJEZUR
"Estamosatrabalhar,
nuncase limpou tanto
como este ano.Êum
esforço tremendo"

RICAR. AIRES - VILA DE REI
"Proprietários têm
sido guerreiros aa
limpeza, atémaisdo
que a lei define"

J. LOBO - PROENÇA- A-NOVA
"Nãoerapredsoo
estado. Sabemos que
maisdeBO%donosso
território ê floresta"

J. FERREIRA - MOI. DABEIRA
"Nosultimosanos
gastámos mais delM
deCemlimpezae
faixasdeproteçao"

PAULO PEREIRA - BAIÃO
"Estamos ocupados
acumpriroplanode
prevençaoelimpeza
que foi planeado"

C.ASCENSÃO- CDABEIRA
"Devidoaoabandono
dos campos temos de
teratençaoredobrada
paraos incêndios"

JOSÊPIO- GAVIÃO
"Estamosafazera
limpeza de matos mas
oprazoaté3Ode
junho é apertado"

VfTORPEREERA- COVILHÃ
"Estamosapreensivos
masjá ultrapassamos
os6o%dasumpezase
vamos chegar aos 100"

MIGUEL ALVES - CAMINHA
"Investimos meio
milhãoem limpeza.
Ejáháequipasde
prevenção no terreno"

MIGUEL BORGES - SARDOAL
"Além da limpeza,
temos bombeiros
municipais para uma
resposta rápida"

JOSÉ NUNES -SERTÃ
"Estamosa limpar à
beira das estradasea
dar prioridade a zonas
que não arderam"

P. QUEIMADO - CHAMUSCA
"Amaior parte do
concelho está limpa,
masapreocupaçãõ
mantéra-se"

JOSÉ MARIACOSTA - VIANA
"HÂpreocupação.mas
temos consciência do
quefizemosanlveldo
reforçoeprevenção"

A. MACHADO - V. P. AGUIAR
"Duranteeste ano.
investimos cerca de
um milhão de euros
na prevenção"

ISILDA GOMES- PORTIMÃO
"Fizemos todo o que
asregiastiuticani
para prevenir fogos.
Sófaltaasinalética"

A. MARINHO -P. BARCA
"Houve uma aposta
fortíssima na
isformaçãoena
prevenção"

Fogo entrou nas aldeias em 2017

Expectativa de que
aldeias e pessoas

estejam protegidas

Q O mapa alerta para as zo-
nas de maior risco, o que não

quer dizer, na opinião do in-
vestigador José Miguel Pe-
reira, que "tenham as con-
sequências do ano passado" .

Aliás, "a expectativa é de



que as pessoas e aldeias este-
jam mais protegidas" depois
da limpeza das inatas. •

Vítima
de Pedrógão
trabalha
com dores
? Uma mulher que sofreu uma
queda grave, fraturando a per-
na direita quando fugia das cha-
mas, no incêndio de Pedrógão
Grande, a 17 de junho, teve de
retomar o trabalho depois de
lhe ser retirada a baixa médica,
mas continua com muitas do-
res, ardor e calor no pé, cami-
nhando com muita dificuldade .

Maria Indaleta Tomás, 49 anos,
vai pedir uma nova junta médi-
ca, mas enquanto isso tem de se

apresentar na escola onde tra-

balha, em Castanheira de Pêra.
"Acho que é uma injustiça, por-
que não estou em condições de
trabalhar e não sei o que hei de
fazer à minha vida", diz, em lá-
grimas, Maria Indaleta. «IJ.

Maria Indaleta diz ter muitas

dores e mal consegue caminhar




