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Mexer agora
nas cinzas
pode ser pior
que os fogos

Lá para Abril, a cinza revelará a vida que
esconde. Que se regenerará, podendo
voltar a ser um barril de pólvora. Mas
não são só as políticas florestais que
podem defender vidas e bens. É descer
das cadeiras de Lisboa para o território
e trabalhar com as suas gentes
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melhor, agora, é estar quieto.
Cortem-se as árvores que
estão em perigo de cair,
usem-se troncos para fazer
minibarreiras nas encostas

para conter as enxurradas
e espere-se pela Primavera. Nessa

altura, a vida rebentará. Com
muitíssima força. O que é um risco,

por causa das invasoras, e uma
oportunidade para dirigir a floresta

para onde a queremos. Mas tão ou
mais importante do que planear
a floresta que se deseja é saber
para quem e com quem se faz essa
reforma. Ou se olha o interior de

outra forma ou tudo voltará a arder

daqui a 15 anos.
"O simples processo de retirar os

troncos queimados pode destruir
mais que os incêndios", alerta Fran-
cisco Moreira, especialista em recu-

peração de áreas ardidas. O que é

fundamental, agora, é retirar as árvo-
res que podem provocar acidentes,
vender as que ainda têm valor econó-
mico e deixar estar as restantes. Com

alguns troncos vão-se fazendo suces-
sivas barreiras pelas encostas abaixo

para evitar a perda de solo e criar mi-
ni-habitats. Depois é esperar, explica
o investigador do Instituto Superior
de Agronomia e do CIBIO do Porto.

O eucalipto irá recuperar e os pi-
nheiros, se estiverem em idade adul-
ta, terão armazenado sementes que
depois germinarão. As nativas estão
também habituadas ao fogo - que
sempre fez parte dos ecossistemas
mediterrânicos. "Do ponto de vista

ecológico, isto não é uma catástrofe,
as plantas estão adaptadas ao fogo e a

maioria vai regenerar-se. E o proble-
ma pode ser esse: após 2003 e 2005
houve um excesso de regeneração,
criou-se um matagal contínuo".

"O que importa é saber o que que-
remos e fazer uma regeneração natu-
ral assistida, controlando umas espé-
cies e potenciando outras", acrescen-
ta Moreira. Mas a informação para
isto ser feito só chega na Primavera.
"No sub-bosque dos pinhais e dos eu-

caliptais estão árvores nativas que só

descobriremos quando voltarem a

rebentar. Por isso é má ideia ir tudo
raso. Fizemos essa experiência em
Mafra no pós-fogo: comparámos o

sucesso de uma reflorestação com
carvalhos de viveiro com aqueles que
já lá estavam. Estes últimos sobrevi-
veram mais e cresceram três vezes
mais depressa do que os de viveiro",
acrescentou o investigador.

Aguarde-se então, mas há um pe-
rigo imenso à espreita: as espécies
exóticas, isto é, as acácias (mimosas)
e as háqueas. Adoram fogo, compe-
tem com as espécies nativas, ganham
sempre e são difíceis de erradicar. "É

usar o fogo controlado quando come-

çam a germinar", sugere Francisco
Moreira. Servi-las como repasto a ca-
bras pode ser outra resposta.

Joaquim Sande Silva, da Universi-
dade de Coimbra, também sublinha a



importância de a primeira prioridade
ser o controlo da erosão, evitando os

escoamentos superficiais que conta-
minam as águas e geram enxurradas.
Mas como é que se faz isto, "com que
dinheiro e como é que se actua na
propriedade privada?", questiona.

Aqui é o problema é mais políti-
co, assegura: "Os proprietários estão

agora mais receptivos a entregarem a

gestão dos seus terrenos, fizemos um
inquérito em zonas de intervenção
florestal (ZIF) e 80% aceitavam essa

solução, mas em Lisboa estão todos
convencidos que não".

Tem de se ir por essa via, um cami-
nho mil vezes defendido — a entrega
dos direitos de gestão às ZIF, que fun-
cionam como um condomínio. "Mas
o que foi aprovado no pacote da re-
forma da floresta de Agosto diz que a

implementação do plano de gestão é

responsabilidade dos proprietários,
isto é, mata tudo à partida, pois esta
deveria ser uma competência da en-
tidade gestora", critica.

"Uma coisa sabemos: agora temos
15 anos até que estas zonas estejam
novamente em condições de arder,
mas não nos podemos esquecer de

quem realmente manda: o clima. Vai
continuar a arder, isso é certo, mas o

que interessa é que não faça vítimas
nem grandes estragos", advoga Fran-
cisco Moreira. Dado o abandono do

interior, a intervenção na floresta tem
de ser cirúrgica, nos locais certos.

Mas a resposta não está só na flo-
resta, está também na agricultura,



nas políticas urbanas e de coesão
territorial. "Antes as aldeias eram
defendidas por uma cintura agríco-
la que agora desapareceu. Tem de
haver uma política agrícola orientada

para defender os agregados popula-
cionais", acrescenta. Dado o flagelo,
defende que a Política Agrícola Co-

mum, no Sul da Europa, seja dirigida
para este problema. "A agricultura
produz paisagem, ecossistemas que
reduzem riscos como incêndios ou
cheias, e há dinheiro disponível que

pode ser entregue aos agricultores
para fazerem pastagens ou pomares,
por exemplo, à volta de aldeia". Uma
questão de prioridades.

A intervenção
na floresta, após
os fogos, tem
de ser cirúrgica,
defendem
os especialistas

Mas isto não basta. "Estamos a
reformar tudo com quem? E para
quem?", questiona Helena Freitas,
que liderou a Unidade de Missão para
a Valorização do Interior. "Nada se

conseguirá fazer sem nos apoiarmos
nas estruturas que existem no terri-
tório, sejam públicas sejam organi-
zações de produtores florestais, as-

sociações de desenvolvimento local,
etc. Temos de encontrar entidades

que nos conseguem aproximar dos
territórios e elaborar programas que
envolvam as comunidades", defende.

A sua experiência na Unidade de
Missão diz-lhe, porém, que essa não
foi nem é prioridade. O investimento

privado no interior é uma gota no oce-
ano e o do Estado raro e pouco eficaz,
não há descentralização dos serviços
centrais e não se geram condições
para cativar os mais novos. No seu

lugar, surgirão e vencerão os matos.
"Tinha de se recuperar o progra-

ma Leader [que apoiava associações
de desenvolvimento local], redirigir
as verbas para a reabilitação urbana
- que hoje são despejadas em cata-

dupa nas cidades - para as aldeias
de forma a torná-las locais seguros
onde os habitantes se podem refu-
giar dos incêndios, criar uma rede
wi-fi e fibra óptica que as coloque no
mundo, enfim, há investimento sim-

ples e cirúrgicos" que poderiam pelo
menos estancar este processo de de-

sertificação humana, sublinha.

ana.fernandes@publico.pt

PGPe BE defendem
queOEtambémdeve
responderàfloresta

Pela

terceira vez, o PCP veio
à boca do palco e deixou
o aviso: o Orçamento
tem que contemplar

financiamento para "dar

resposta à questão da floresta"
mas também manter as verbas

para os aumentos de pensões
e reformas, para desbloquear
a progressão das carreiras e
aumentar os escalões do IRS.

Jerónimo de Sousa recusou
ontem eventuais "dicotomias



inaceitáveis" de escolher
entre uma coisa ou outra, e
colocou ênfase no défice,
para defender que é preferível
não respeitar o limite imposto
por Bruxelas. "São precisos
200, 400, 600 milhões de
euros para a floresta. Isso seria

passar de um défice de 1% [do
PIB] para 1,1%, 1,2%, 1,3%. Qual
é o sacrilégio orçamental ou
económico que se está a fazer
com esta proposta? Nós temos
uma opção: as pessoas estão à

frente do défice", defendeu o
líder do PCP.

Por seu lado, o PEV já
questionou por escrito o
Governo sobre o cabimento
orçamental dos anúncios do
Conselho de Ministros de
sábado e levará o assunto à

reunião que tem esta semana
com o executivo sobre o

orçamento.
Questionado pelo PÚBLICO,

o PCP não adiantou se e
quando se reunirá também
com o Governo. Pelo Bloco,
o deputado Pedro Soares
diz que "seria um absurdo
pensar que este OE não teria
cabimento orçamental"
para a reforma da floresta e
da Protecção Civil. "E isso
não pode colidir com todas
as outras medidas que já
foram alvo de propostas e de
compromissos. É um esforço
suplementar que o OE tem
que fazer para responder a

esta emergência e a uma visão
futura." Maria Lopes

Pouco resta da reforma
florestal de Março

Pacote legislativo
do Governo foi

amputado no

Parlamento, que
continua ainda
a discutir vários
diplomas

Maria Lopes

Oque

resta da grande reforma
da floresta que o Governo
anunciou em Março e cujo
processo parlamentar o
Presidente da República
apressou? Em termos con-

cretos, pouco avançou, efectivamen-

te, no terreno - apenas o cadastro

simplificado deverá arrancar dentro
de uma semana em Pedrógão Grande.
De nove diplomas do Governo, um
chumbou pela mão de PCP, PEV
e da direita, outro foi adiado pelo
BE, três estão a ser alvo de apre-
ciação parlamentar na Assembleia
da República.

E o consenso exigido por Marcelo
esteve (e está) longe de ser encon-
trado, até mesmo entre os partidos
de esquerda. Dos quatro decretos-lei

que saíram do Conselho de Ministros
de Março e que foram aprovados pe-
lo Presidente, pelo menos três foram
chamados ao Parlamento porque Blo-

co, PSD e PCP não concordam com
eles. Foram pedidas as apreciações
parlamentares do regime das enti-
dades de gestão florestal (pelo BE)
- que o ministro da Agricultura [Ca-

pulas Santos] já se disponibilizou a
alterar -, do regime das zonas de in-

tervenção florestal (pelo PSD), e das

novas centrais de biomassa florestal

(pelo PCP, que tem projectos de lei
sobre o assunto). A última ainda não
está agendada, e as duas primeiras
são discutidas amanhã na Comissão
de Agricultura, estando o Bloco e o

Governo ainda em negociações.
Ao Parlamento, o Governo enviou

cinco propostas de lei em Abril que
foram alvo de discussão em contra-
relógio na Comissão de Agricultura
em Julho. Na altura, o Bloco pediu o
adiamento do novo quadro de incen-
tivos e isenções fiscais para o sector
florestal (essencial para potenciar

o funcionamento das EGF e ZIF)
porque tinha uma proposta própria
e por ter pedido a apreciação das

EGF; e o PCP e o PEV chumbaram,
ao lado da direita, a proposta do Go-
verno que criava o banco de terras

e o fundo de mobilização de terras.
Das três propostas do Governo

que sobraram e foram aprovadas
no Parlamento, duas foram signifi-
cativamente alteradas: o sistema de

informação cadastral simplificado
que devia ser aplicado em todo o

país foi reduzido, no primeiro ano, a

uma experiência-piloto em Pedrógão
Grande e nos outros dez concelhos



limítrofes atingidos pelos grandes in-
cêndios de Junho, e o regime de arbo-

rização e rearborização foi alterado

para reduzir significativamente a área

permitida para o eucalipto. Foi ainda

aprovado um novo sistema nacional
de defesa da floresta contra incêndios
- mas que deverá ser alterado pelo
Governo a curto prazo, para abarcar
as novas directrizes saídas do Conse-
lho de Ministros de sábado.
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