
Em quatro meses não se muda um país  

17.10.2017 às 8h00 

RICARDO GRAÇA / Lusa 

Passaram quatro meses desde a tragédia de Pedrógão. Morreram então 65 pessoas. Nos 
últimos três dias as chamas voltaram a andar à solta e tiraram a vida a mais 35 pessoas. 
Pequenos passos foram dados desde junho. Outros aguardam decisão política  

 Carla Tomás , Jornalista 

 Christiana Martins , Jornalista 

As previsões meteorológicas associadas ao risco elevado de incêndio eram mais uma vez 
claras. Antevia-se um fim de semana com temperaturas acima de 30 graus Celsius, o 
agravar de uma situação de seca extrema que afeta 90% do território nacional e o risco de 
ventos fortes estimulados pela passagem do furacão Ophelia. 
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Porém, as autoridades nacionais parecem não ter aprendido com o incêndio de Pedrógão e 
mantiveram reduzida capacidade de prevenção, revelando pouca flexibilidade de ação e 
falta de agilidade das forças no terreno. 

Paulo Fernandes, um dos 12 peritos que participou na elaboração do documento considera 
que podiam ter sido tomadas medidas preventivas, tendo em conta as previsões do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): “Seria a medida mais rápida a adotar, 
mas, para isso, a Autoridade Nacional de Proteção Civil deveria estar mais atenta e fazer 
planeamento tendo em conta esta informação. Não pode ficar no comando de Carnaxide 
nem nos distritais, tem de chegar ao local.”  

A Autoridade Nacional de Proteção Civil decidiu não prolongar a fase Charlie, dada por 
terminada a 30 de Setembro, apesar dos alertas do IPMA. Assumiu o prolongamento do 
período crítico até final de outubro, mas sem os meios totais. Quatro dias antes do fim de 
semana em que ardeu metade do país, a ANPC anunciou que mantinha ativos apenas 72 
dos 236 postos de vigia e 6400 operacionais (entre voluntários e profissionais). 

Vários especialistas contactados pelo Expresso admitem que “não é fácil alterar as regras 
de funcionamento a meio do campeonato”, mas reforçam que tendo em conta os 
fenómenos climáticos extremos previstos era importante haver maior flexibilidade e 
agilidade. 

“É preciso alterar a floresta em redor das aldeias” 

No pinhal de Leiria, onde se estima que 80% da área foi consumida pelas chamas nos 
últimos dias, “a falta de recursos” fez com que apenas um elemento da equipa do ICNF 
estivesse de prevenção no terreno, o que tornou impossível a extinção na primeira hora. 

“Há que preparar as operações para o próximo ano”, sublinha Francisco Castro Rego, 
outro dos peritos da comissão independente. O coordenador do Centro de Ecologia 
Aplicada do Instituto Superior de Agronomia, sublinha que “um dos problemas continua a 
ser a linha de comando a nível local e nacional”. Esta precisa de ter formação adequada 
para agir em cenários de incêndios florestais e no campo surgem “jogadores sem 
treinador”. Mas formar leva tempo. 

O especialista volta a lembrar a necessidade de ter no terreno grupos técnicos que saibam 
utilizar o fogo controlado na gestão de espaços florestais, quer antes da chamada época de 
incêndios, quer como arma de contra-fogo quando estes acontecem.  

O Grupo de Análise e Utilização do Fogo (GAUF) criado por Castro Rego enquanto diretor 
geral das Florestas em 2006, acabou por ser extinto pelo seu sucessor e ex-secretário de 
Estado das Florestas, Amândio Torres. Com a sua extinção “perdeu-se a capacidade de uso 
de fogo tático durante a noite e retirou-se esta capacidade do sistema de combate”, 
acrescenta Castro Rego. Em Góis, na sequência do que aconteceu em Pedrógão, tiveram de 
acionar uma equipa de fogo controlado vinda de Espanha.  
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Com as alterações climáticas a manifestarem-se de forma cada vez mais evidente, o 
especialista chama a atenção para a necessidade de se mudar a floresta que rodeia as casas 
e aldeias, substituindo pinhais e eucaliptais por espaços agrícolas ou árvores mais 
resistentes ao fogo como o carvalho. “O Estado deve apoiar esta reconversão, o que tem 
acontecido, mas não com a dimensão e urgência necessárias”. 

Mas afinal o que mudou desde Pedrógão? O que se pode perceber é que este domingo já 
não houve invasão dos postos de comando por políticos e jornalistas, uma das mais duras 
críticas da comissão independente à atuação em Pedrógão.  

Desde 17 de junho, bombeiros e proteção civil têm sido céleres em evacuar populações em 
risco de forma compulsiva, protegendo pessoas e bens e deixando o fogo à solta. No 
incêndio de Mação, o recurso aos meios aéreos foi mais prontamente utilizado que 
anteriormente. 

Este domingo começou a funcionar uma linha telefónica de apoio a quem quiser 
informações sobre as zonas afetadas, o que vai ao encontro de uma das propostas do 
relatório. 

O que mudou claramente entre junho e outubro, é que agora o número de vítimas é mais 
rapidamente assumido e transmitido publicamente. 
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