
Há mais 93 freguesias
em risco de incêndio
do que no ano passado
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Secretário de Estado das
Florestas assegura que,
depois das acções do
ano passado, perigo para
pessoas e bens "é menor"

No total, há 703 freguesias no nível um, isto é, com risco mais elevado

Este ano, a lista de freguesias em
risco de incêndio é mais longa. São
mais 93 do que em 2018. O interior
norte e centro e o Algarve continu-
am a ser as zonas onde a mancha de
territórios marcados a vermelho e

laranja (que indica quais as fregue-
sias prioritárias nas intervenções
de limpeza e de autoprotecção)
é maior. São 1142 freguesias nesta

situação (40% do total de Portugal
Continental).

O Instituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas (ICNF), que
compilou estes dados, divide estes
territórios por nível de prioridade
na intervenção: um, mais urgente,
e dois, menos urgente. No total, há
703 freguesias no nível um, o que
significa que é também aí que o ris-

co de incêndio é mais elevado. As
restantes 439 são consideradas de
nível dois. Em 2018, havia mais sete

freguesias com o nível máximo de

prioridade, mas menos 100 no nível
dois. Mesmo assim, tendo em conta o

trabalho feito no ano passado, o risco

para as pessoas e bens "é menor", diz
ao PÚBLICO Miguel Freitas, secretá-
rio de Estado das Florestas.

A identificação destes territórios
é feita com base em três indicado-
res: a ocupação do solo, o declive e

o historial de incêndios (é esta com-

ponente, que varia anualmente, que
mais influencia a avaliação).

Este ano, há 98 novas freguesias.
Porquê? Há seis anos que não se re-

gistam incêndios nestas localidades.
É também por isso que outras dei-
xam de constar da lista: se o territó-
rio arde num ano, o perigo de isso
acontecer no ano seguinte é menor.
Isso é evidente pelas manchas bran-
cas no mapa que será publicado
hoje em Diário da República, princi-
palmente em Viseu e Coimbra, onde
grandes áreas arderam em 2017, e em
Monchique.

Apesar das diferenças, Miguel
Freitas nota que "não há grande al-

teração em termos de concelhos",
que passam de 189, em 2018, para
190. "A perigosidade é estrutural."
Só com "ciclos longos de interven-
ção na gestão de combustível é que,
ao final de cinco anos, alguns des-
tes municípios podem sair" desta
lista, explica. Porquê? "Alterou-se a

ocupação do solo e já não é apenas
a questão do histórico de incêndios"
a influenciar a avaliação. "O ordena-

mento e a gestão activa do território
são essenciais."

Para o investigador José Miguel Car-
doso Pereira, do Centro de Estudos
Florestais do Instituto Superior de

Agronomia (ISA), o facto de existirem
mais freguesias nesta situação pode
não ser sinal de um aumento signifi-
cativo de área em risco. "0 tamanho
das freguesias é extremamente va-
riável de região para região do país.
Basta que tenha havido um aumento
de área mais preocupante no Minho,
onde as freguesias são minúsculas,
e aumentar o risco em meia dúzia de
metros quadrados corresponde logo
a uma série de freguesias", detalha.
"Teríamos de contabilizar a área total
nas diferentes classes de risco."

"Esta carta tem muito a ver com
o que queremos projectar para os

proprietários florestais, para as em-
presas que trabalham infra-estru-
turas ferroviárias e para a rede de

distribuição eléctrica e é para aí que
vamos virar todo o trabalho", no-



ta Miguel Freitas. O trabalho passa
também pela fiscalização - os pra-
zos mantêm-se em relação ao ano
passado - e pela sensibilização. E,
depois, "passar a mensagem de que
é preciso continuar o trabalho feito
no ano passado".

A 8 de Janeiro, o ministro da Ad-

ministração Interna, Eduardo Ca-
brita, precisava que entre Janeiro e

Março haverá reuniões com todas
as comunidades intermunicipais do

país e com as duas áreas metropoli-
tanas para prolongar os resultados
de 2018.
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