
Governo quer empurrar fogos

para a alçada das autarquias

O mote foi dado pelo primei-
ro-ministro que, invocan-
do a legislação em vigor,

afirmou no último fim-de-semana

que "os primeiros responsáveis pela

protecção civil em cada concelho

são os autarcas". Depois dêem 2017
terem morrido 64 pessoas em Pe-

drógão Grande, o Executivo de

António Costa tudo tem feito para
alijar responsabilidades. Uma das

medidas logo adoptadas foi obrigar
os proprietários de floresta a assu-
mirem integralmente o encargo de

as manter limpas; outra foi um hábil

enquadramento legal da protecção
civil, que transfere para os autarcas

uma quota-parte da prevenção e da

resposta aos fogos.

Esta semana, depois de terem
ardido mais de 10.000 hectares

em Vila de Rei, Mação e Sertã, o

ministro Eduardo Cabrita usou os

mesmos argumentos de Costa para
contestar críticas dos autarcas da

região, que lamentaram a escassez

(ou total ausência) de meios de com-

bate aos fogos em várias aldeias.
Desta escassez ou ausência, aliás,
foram testemunha os jornalistas
que ali faziam a cobertura da luta

desigual dos habitantes contra as

chamas, esperando durante longas

horas pela chegada de bombeiros,

que se encontravam noutro local

em cumprimento de "normas de

procedimento" e de "movimenta-

ções estratégicas".

Na terça-feira, o ministro da Ad-

ministração Interna foi à RTP con-



testar tais críticas, que personalizou
no presidente da Câmara de Mação,
Vasco Estrela. Mal informado e mal

aconselhado, o governante afirmou

•que aquele autarca "foi um verdadei-

ro comentador televisivo" e fez uma

"provocação", em vez de "promover
a activação do Plano Municipal de

Emergência" e a "cooperação a favor

do esforço da Protecção Civil". E

repisou: "Os autarcas são parcei-
ros fundamentais e os primeiros
responsáveis da Protecção Civil
nos seus municípios. Os autarcas

de Vila de Rei activaram imediata-
mente os seus Planos Municipais
de Emergência e prestaram todo

o apoio logístico necessário para
operações de grande dimensão", já
o "senhor presidente da Câmara de

Mação [. . .] optou por não promo-
ver a activação do Plano Municipal
de Emergência, não dar qualquer
cooperação a favor do esforço da

Proteção Civil e ser um verdadeiro
comentador televisivo".

Espalhou-se ao comprido
Mas o ministro estava com azar:

esse famoso Plano de Emergência
Municipal de Mação, que a autar-

quia tinha submetido ao Governo

para aprovação logo em Março, só

na segunda-feira desta semana, 23 de

Julho (já as chamas estavam em vias

de extinção no concelho), foi aprova-
do pelo Ministério da Administração
Interna. A comunicação da aprovação
do Plano foi recebida pelo autarca no

seu telemóvel, sob a forma de men-

sagem sms, às 12h40m do próprio
dia em que Cabrita acusava Mação
de não ter accionado o mesmo Plano

dias antes!

A resposta não se fez esperar. Em

declarações à Rádio Observador, o

autarca Vasco Estrela afirmou que o

governante "está a ofender a popula-

ção deste concelho que em dois anos

perdeu 95% da área florestal — mui-
ta também por responsabilidade do

Governo, via Autoridade Nacional de

Protecção Civil, conforme está escrito,

preto no branco, num relatório da

Inspecção-Geral da Administração
Interna homologado pelo senhor mi-
nistro Eduardo Cabrita". E acrescen-

tou: "O senhor ministro devia ter mais

respeito pelo presidente da Câmara

Municipal de Mação, que foi eleito

de de resposta. Ou então temos que
dizer outra coisa, que os meios não

estavam balanceados no terreno de

forma adequada face às características

que eram expectáveis que pudessem
vir a acontecer".

Em declarações posteriores ao

'Expresso! o autarca de Mação pre-
cisou: "O senhor ministro devia era

justificar perante os macaenses e os

portugueses como é que é possível ter

aldeias inteiras sem um único bom-

beiro lá para as defender. Isso, sim, é

objectivamente responsabilidade do

senhor ministro"

Vasco Estrela queixa-se, por fim,
de ter sido "remetido ao silêncio"

e de ter sido "colocado de parte de

todas as decisões operacionais que
foram tomadas", para considerar

que o "passa-culpas" tentadio pelo
ministro da Administração Interna
"é realmente lamentável a todos os

títulos". O autarca garante ter cumpri-
do a sua obrigação e aponta o dedo

ao ministro pela falta de meios no
terreno. "Eduardo Cabrita devia fazer

'mea culpa e aos serviços que dirige de

ver populações inteiras sem um único

bombeiro dentro desses territórios

para poder defender a população". E

concluiu: "Não era nenhum Plano de

Emergência Municipal que alteraria

isto, era se calhar outra forma de com-

bate, outra forma de gerir os meios no

terreno. O senhor ministro devia ser

obrigado a pedir desculpa à população
do concelho de Mação, porque uma
vez mais a Protecção Civil falhou em

Mação, como falhou em 2017"

"Massacre" aos

proprietários
Sobre a política de gestão da

floresta do Governo da geringonça

pronunciou-se, por seu turno, o pro-

fessor catedrático do Instituto Supe-
rior Técnico (IST) Clemente Nunes,
classificando-a de "desastre", em que
"o ónus cai todo em cima dos proprie-
tários". Em declarações à agência Lusa,

Clemente Vicente Nunes criticou o
"massacre" aos proprietários agroflo-
restais, "com normas absolutamente

absurdas, fazendo com que as pessoas
tivessem que fazer limpezas excessivas

dos terrenos logo em Março", quando
as acções de limpeza devem ser feitas

ao longo de todo o ano. "É o massa-

cre das populações do minifúndio do

Pinhal Interior que está a promover,
cada vez mais, uma desertificação
e uma falta de qualidade na gestão
destes territórios", apontou.

"O que o Governo devia fazer,

imediatamente, era tomar medidas

para agravar as penas dos incendi-

ários", como instrumento dissuasor,

considerando "absolutamente in-
concebível" que pessoas condenadas

em tribunal pelo crime de fogo posto

possam sair em liberdade, com a apli-

cação de pena suspensa. ¦
democraticamente por estas pesso-
as, ao contrário do senhor ministro,

que foi nomeado e não eleito. Está a
ofender-me a mim em termos pes-
soais e a ofender uma população que
está farta, farta, farta de sofrer na pele
a catástrofe dos incêndios florestais"

Sobre o Plano que Cabrita afirma

não ter sido accionado como devia,
Vasco Estrela foi categórico: "O Plano

Municipal de Emergência do concelho

de Mação foi-me comunicado hoje
pelo Governo que estava aprovado
às 12h40m. Estranhamente, passado
umas horas, o sr. ministro vem com
esta afirmação. Não podia accionar

um plano que não estava aprovado

apesar de estar na Autoridade Na-
cional desde Março, à espera de ser

aprovado".

"Sem um único
bombeiro"
No que respeita concretamente ao

combate às chamas, o autarca referiu



que "não podemos conceber que se

diga que os meios eram os necessá-

rios, os suficientes, quando tivemos

populações completamente desprote-

gidas. Se se puder dizer que não havia

realmente mais meios para colocar,

temos que assumir que não havia mais

meios, que o país não teve capacida-




