
"Centrar a discussão do
combate nos meios aéreos

tem sido um erro"

Francisco Castro Rego
pede apoios públicos
à reconversão da
floresta para espécies
como o carvalho
ou o castanheiro,
nos primeiros
20 ou 30 anos
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uma boa exploração
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da propriedade"
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largas áreas exige
fogo controlado ou a
utilização energética
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No combate aos incêndios,
o grande enfoque dado aos

meios aéreos, que não voam
de noite nem com vento
forte, tem sido um erro,
considera Francisco Castro

Rego, presidente do Obser-
vatório Técnico Indepen-
dente para Análise, Acom-

panhamento e Avaliação
dos Incêndios Florestais e

Rurais. Numa entrevista
em que expressa opiniões
pessoais, adiantou que o ob-
servatório está a confrontar
as medidas do Governo com
as recomendações das co-
missões técnicas aos incên-
dios de junho e outubro.

Do confronto das reco-
mendações com as medi-
das tomadas, a que con-
clusões estão a chegar?
Com a análise dos incêndios
deste ano veremos se hou-
ve melhoria da eficácia.
Aparentemente, há melho-
rias no combate, na prote-
ção civil, na perceção públi-
ca do risco. Mas é funda-
mental perceber se corres-

pondem à realidade. Temos
de perceber que parte do

que correu melhor do que
no ano passado se deve à

meteorologia ou à melhoria
do sistema.
A especialização do com-
bate é o caminho certo?
A maior especialização dos

agentes para questões de fe-
nómenos extremos (quan-
do as condições são propí-
cias a um grande incêndio) é

fundamental. Houve me-
lhorias, mas tem de ser re-

forçada, em número e so-
bretudo em estratégia, for-

mação, conhecimento, lógi-

ca de combate. Os voluntá-
rios são fundamentais, mas
a sua atuação, em condições
extremas, está limitada.
Quando se antecipam con-

dições extremas, desde o

início tem de haver acom-

panhamento por agentes
mais especializados.

No combate, tem-se in-
vestido sobretudo em
meios aéreos. Concorda?
Em condições extremas, os

meios aéreos estão limita-
dos nas condições mais difí-
ceis (de vento forte) e nas

condições mais benéficas

para o combate (à noite).
Centrar o enfoque do com-
bate nos meios aéreos tem
sido uma facilidade muito
redutora.

Não vai a ponto de dizer
que o enfoque grande
dado aos meios aéreos é
um erro?
Aí posso dizer claramente

que tem sido um erro cen-
trar apenas a discussão do
combate numa lógica de
meios aéreos, de quem gere,
de quantos são, etc. São um
bom complemento, mas
precisam de uma base bas-
tante diferente.
Os sapadores florestais, de
entidades privadas, estão
a ser reforçados. Faz sen-
tido, ao invés de reforçar
as estruturas públicas?
Temos um pecado original
com 200 anos: a privatiza-
ção da floresta. Somos um
caso único na Europa e qua-
se único no Mundo, de uma
floresta tão pouco estatal. O

programa de sapadores é

uma tentativa do Estado de

apoiar os privados. Do pon-
to de vista do desenho insti-
tucional, está certo. Mas o

diabo está nos detalhes, nos
salários muito baixos. Há
equipas que funcionam
bem e outras que mudam
constantemente, em que a

formação dada num ano de-

saparece no ano seguinte,
porque é preciso recrutar
outros sapadores.

Que balanço faz da refor-
ma da floresta?
Há uma variedade grande
de situações. Tenho acom-

panhado mais a dos fogos
controlados [para limpar a

floresta] . Se bem utilizados,
permitem reduzir o com-
bustível em áreas muito si-

gnificativas, mas têm de ga-
nhar escala. As interven-
ções têm sido parcelares,
dependentes de candidatu-
ras "ad hoc" ao Programa de

Desenvolvimento Rural, o

que não permite uma lógica
territorial coerente. Uma
redução de combustível rá-

pida, em largas áreas, exige
fogo controlado ou uma uti-
lização energética do com-
bustível, mais útil, rentável
e neutra, do ponto de carbo-

no. Há muitos exemplos na

Europa Central de uso da
biomassa para produzir ca-
lor no inverno.
Ás entidades coletivas de

gestão de floresta têm
condições para funcionar
bem?
Não tem havido um quadro
contratual entre o Estado e

as entidades gestoras da flo-
resta com horizontes tem-
porais e condições financei-
ras. Está tudo dependente
de fundos comunitários.

É possível reordenar a flo-
resta sem forçar os pro-
prietários a explorar ou a

entregar a exploração?
Há formas de fazer uma boa

exploração, não mexendo
no tabu da propriedade. O

país reage a estímulos. A

partir do momento em que
a floresta esteja constituída,
espécies de lento cresci-
mento como o carvalho ou
o castanheiro podem dar
uma rentabilidade superior
às de rápido crescimento,
como o eucalipto e o pinhei-
ro. Mas os proprietários só

entrarão nessa equação se

houver, para os primeiros
20 ou 30 anos, apoios à re-
conversão. Seria um bom
investimento do dinheiro
público ou comunitário.

Que avaliação faz da for-
ma como os proprietários
tiveram de limpar os ter-
renos em torno de casas?
Teve um efeito excelente:
alertar as pessoas para o ris-

co. A mediatização foi bem

feita, porque chegou a toda
a gente. Mas a componente
técnica, do fazer bem e

olhar para as consequên-
cias, não foi bem medida.
Havia condições para fazer
melhor. Do ponto de vista
do alerta e da criação de per-
ceção de risco, foi bem; da

solução técnica, foi mau.
Não se apurou a causa de
56% dos incêndios. Seria
importante fazê-lo?
Com um elevado número
de ignições, apurar as causas
de 100% não é realista. Fun-
damental é, até por amos-

tragem, perceber as causas
determinantes e trabalhá-
-las, na vertente da sensibi-

lização, educação e repres-
são. Há uma regionalização
grande das causas.»



Coerência
territorial

da reforma
preocupa

Criado por sugestão de Mar-
celo Rebelo de Sousa e por
proposta do PSD (apesar do

voto contra do PS), o Obser-
vatório já começou a traba-
lhar. Mas não tem a garan-
tia de que o Governo espe-
rará pelas suas conclusões
antes de reformar o sistema
nacional de proteção civil.

O observatório já come-
çou a trabalhar?
Já tivemos duas reuniões
plenárias. A mais urgente
das nossas atribuições, que
tem de ficar pronta até ao fi-
nal do ano, é a auditoria ao
sistema nacional de prote-
ção civil: às atribuições, or-

gânica, estrutura, aos pon-
tos fortes e fracos. Já estão

previstas audições das enti-
dades e foi atribuído "traba-
lho de casa" aos membros.
Com base no seu conheci-
mento do setor, o que está
a correr melhor e pior?

Mais do que a minha perce-
ção, esperaria pelas conclu-
sões do observatório. O Go-
verno tem a intenção de fa-
zer mudanças orgânicas em
várias entidades do sistema,
o que causa uma dificulda-
de: se vamos avaliar um sis-

tema em mutação, a utilida-
de da avaliação fica limita-
da. Pedimos aos ministérios
da Administração Interna e

Agricultura e à Agência para
Incêndios Rurais para indi-
car as linhas mestras das al-

terações, para podermos
opinar em tempo útil.

Tem indicação de que
nada mudará enquanto
não terminar a auditoria?
Não estou seguro do timing
do Governo. Já fizemos uma
nota informativa para vei-
cular uma preocupação so-
bre a coerência da organiza-

ção territorial dos agentes
de proteção civil. Se uns ti-
verem uma organização ter-
ritorial diferente de outros,
a coerência do sistema fica

prejudicada. Também já pe-
dimos os Planos Regionais
de Ordenamento Florestal,
que estão em fase de publi-
cação ou de apreciação final.
Não sabemos se iremos em
tempo útil para os modifi-
car, mas a resolução do pro-
blema passa muito pelo or-
denamento da floresta.
Este trabalho não e remu-
nerado. Passará a ser?
Terá havido um lapso na lei,
que não o previu, como tem
previsto nas comissões téc-
nicas anteriores e na comis-
são para a descentralização.
Julgo que é intenção da As-
sembleia da República cor-

rigi-10. Mas esse facto não
nos parou. Não é condição
para o funcionamento, mas

[será] a reparação de uma si-

tuação injusta.
Foram criados vários gru-
pos de trabalho sobre in-
cêndios. Que diferença
fará este Observatório?
O Observatório é de grande
utilidade. As comissões dos

incêndios de Pedrógão e de

Outubro foram reativas.
Quando temos um ano
mau, somos muito reativos,
mas passados dois ou três
anos baixamos a guarda. É

precisa uma atenção conti-
nuada. O Observatório foge
da fase reativa e tem uma
postura de diagnóstico,
proativa. E tem o legado das

comissões técnicas, a nossa
cartilha para olhar para o

que está a ser feito pelo Go-

verno. Estamos a confron-
tar as recomendações com o

que está a ser feito na reali-
dade. • ALEXANDRA FIGUEIRA

OBSERVATÓRIO JN

Recomendações
Desde que lançou a iniciativa SOS

Florestas, simbolicamente iniciada

por ocasião do Dia Internacional das

Florestas, o JN publicou três dezenas
de artigos de opinião e análise de es-

pecialistas de Portugal, Espanha e

EUA. Professores universitários, au-

tarcas, agentes de proteção civil e as-

sociações de produtores florestais

partilharam a sua visão do setor e das

intervenções necessárias para mini-
mizar o risco de incêndios de grande
escala. Eis a síntese de recomenda-

ções para os diferentes níveis que in-
tervêm na prevenção e no sistema de

proteção e socorro.

GOVERNO
• Reformar o sistema de proteção ci-

vil, tornando-o mais robusto e me-
lhorando a articulação entre os vários

agentes. Criar uma Unidade de Mis-
são (ou outro formato que se entenda

por mais adequado) para a elaboração



de proposta de reorganização estrutu-
ral do setor operacional de bombei-
ros.
• Avaliar com maior rigor os serviços
prestados pelas empresas de meios
aéreos contratadas, apostando em
contratos plurianuais para a redução
do investimento. Dadas as condições
geográficas do país, considerar a aqui-
sição de helicópteros do tipo médio

para extinção e transporte de equipas
compostas por 8 a 10 elementos e

ponderar o uso de retardantes por
aviões anfíbios médios, de modo a au-
mentar a sua eficiência.
• Atualizar o plano nacional e os pla-
nos distritais de defesa da floresta
contra incêndios.
• Dotar o sistema de proteção e so-

corro de mais conhecimento técnico,
promover uma ligação mais estreita
às universidades e valorizar as carrei-
ras florestais, contribuindo para que
haja mais ciência nos territórios ru-
rais.
• Alterar as regras e o licenciamento
da edificação em espaço rural, para
melhorar a resistência em relação ao

fogo e reduzir o uso de materiais in-
flamáveis nos revestimentos e telha-
dos.

• Tomar medidas de reequilíbrio da

paisagem, com impacto na redução
da biomassa, nomeadamente através
da reintrodução de algumas ativida-

des agrícolas e da pastorícia.
• Aumentar os instrumentos finan-
ceiros disponíveis, por via de um fun-
do soberano de apoio à floresta.
• Pagar aos proprietários compensa-

ções para manterem e gerirem a flo-
resta de proteção, ou seja, as áreas im-

produtivas, em nome das extemali-
dades positivas que essa ocupação de-
volve à sociedade.
• Encarar com seriedade o risco e os

novos desafios trazidos pelas altera-

ções climáticas.
• Desenvolver programas estrutura-
dos de educação, aumentando a parti-
cipação das crianças e jovens na cons-

trução de comunidades mais resilien-
tes.

MUNICÍPIOS
• Atualizar e tornar mais eficazes os

Planos Operacionais Municipais, con-

templando ações concretas para redu-
zir o número de ignições. Desenvol-
ver ações de prevenção e fiscalização
objetivamente dirigidas, no tempo e

no lugar, de acordo com o conheci-
mento do histórico da causalidade.
• Dinamizar as Comissões Munici-
pais de Defesa da Floresta Contra In-
cêndios, que devem ter um papel in-
terventivo e não somente figurativo.
• Identificar e acompanhar tecnica-
mente todos aqueles que apresentem
necessidades de fazer uso do fogo em

espaço rural, através dos corpos de

bombeiros e dos gabinetes técnicos
florestais.

CORPOS DE BOMBEIROS
• Desenvolver ações de formação e

intervenção focadas na redução do
número de reacendimentos.
• Trabalhar ativamente com as autar-

quias na análise de causas e no acom-

panhamento de quem usa o fogo.

PRODUTORES FLORESTAIS
• Fortalecer as ZIF e o associativis-

mo, para que os espaços florestais se-

jam geridos com lógicas empresariais.
• Criar estruturas de diferentes ní-
veis de gestão, designadamente EGF

(Entidades de Gestão Florestal) e

UGF (Unidades de Gestão Florestal).

POPULAÇÕES
• Procurar mais informação sobre
medidas de autoproteção e evitar
comportamentos de risco que possam
causar uma ignição ou, durante um
incêndio, pôr em causa a própria vida
e mobilizar indevidamente meios de

socorro.
• Participar ativamente em sessões

de esclarecimento, simulacros e ou-
tras iniciativas de formação.


