
Clima
Perito canadiano explica como minimizar risco de incêndio. Hoje vai estar com as vítimas de Pedrógão

O combate aos fogos
começa em cada casa

"0 fogo faz parte da nossa floresta", frisa Kelvin Hirsch, mentor do projeto FireSmart Communities, no Canadá
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? O ponto de partida é o Canadá.
Colossal, portanto - 180 vezes
maior do que Portugal. Mas eluci-
dativo de como o risco de incên-
dio, não podendo ser extinto,
pode ser reduzido. Num total de
347 milhões de hectares de flores-
ta, a área ardida, em média, ronda
os 2,7 milhões de hectares, num
total de sete mil fogos. Em termos
de imagem, seria a floresta nacio-

nal praticamente toda ardida. Mas
face ao total, não chega a 1%.
Como?

Foi isso mesmo que o perito ca-
nadiano Kelvin Hirsch veio a Por-
tugal explicar. Ontem, num
workshop no INESC TEC, no Por-
to; hoje, em Pedrógão Grande,
com as vítimas do fatídicos incên-
dios do verão. Ponto prévio, diz ao
IN; "O fogo faz parte da nossa flo-
resta". Mas pode ser minimizado.
Começando nas nossas casas.

É esse o princípio que subjaz o

programa FireSmart Communi-
ties e que contou com Hirsch na
sua génese. A palavra-chave é em-
penho. "Estou empenhada em
plantar árvores resistentes ao fogo
como o álamo ou o vidoeiro, em
vez de abeto e pinheiro", diz um
dos membros da comunidade na
página oficial do programa na In-
ternet.

Da casa à floresta
São milhares de comunidades a
olhar por milhões de árvores. Co-



meçam pela sua própria casa, pelo
jardim em redor, pela floresta em
redor. E têm na liderança outra
palavra-chave. "Uma, duas pes-
soas, têm a visão, o sentido de em-
penho, o compromisso, em que
concordam ter um papel, com
uma forte liderança dentro da co-
munidade, trabalhando assim em
conjunto e identificando o que é

preciso fazer", explica o também
coordenador do projeto de adap-
tação às alterações climáticas dos

Serviços Florestais do Canadá.
E foca o papel do líder. Dando o

exemplo daquele que diz que
como está a chover não haverá fo-
gos tão cedo, nada fazendo. Mas, o

líder, não. Diz que só porque está
a chover não quer dizer que não
vá haver fogos, sendo proativo.
Sobre a transposição daquelas co-
munidades para Portugal não se

consegue pronunciar, por não co-
nhecer a realidade nacional.

Primeiro, a evidência demográ-
fica, de envelhecimento da comu-
nidade rural. Como fazer uma Fi-
reSmart com população tenden-
cialmente idosa e com pouco
acesso a conhecimento? A respos-
ta, sabe, "é idealista". Porque re-
quer "medidas extraordinárias". E
voltamos ao empenho. "Os mais

novos que deixaram essas comu-
nidades preocuparem-se com as

pessoas que lá vivem e começa-
rem a trabalhar nesse sentido".
Depois, o facto de mais de 85% da
nossa floresta ser privada, valor
que se fica pelos 6% no Canadá e

que faz toda a diferença. Como a
estatística comprova.

Não conhecendo de perto a es-
pecificidade da floresta e fogos
nacionais, Kelvin Hirsch acredita
que Portugal "sabe o que tem que
ser feito, é uma questão de imple-
mentar novas abordagens, novas
políticas, novas técnicas". Tal
como muitos peritos nacionais, é

perentório ao afirmar: "A questão
é mais sobre como e não tanto o

quê".
O também líder da equipa téc-

nica e científica do Programa de
Investigação em Alterações Cli-
máticas do Northern Forestry
Centre frisa, ainda, não estar "es-
tatisticamente comprovado que
há mais fogos em consequência
das alterações climáticas". O que
não significa que não se comecem
a traçar cenários. Tendo em con-
ta, sobretudo, o clima presente.
Foi isso que o Canadá fez. "Se tí-
nhamos uma seca de dez em dez
anos e agora vamos ter três numa

década como as vamos enfrentar?
Vamos pensar nos extremos, criar
cenários de resposta." •

ForestWlSE
j

Laboratório i

arranca em abril
\

•0 workshop proferido ontem \

por Kelvin Hirsch no Instituto i

de Engenharia de Sistemas e \

Computadores, Tecnologia e i

Ciência (INESCTEC) surge no
;

âmbito das atividades do La- \

boratório Colaborativo Fo- j

restWISE e é promovido pela ;

Estrutura de Missão para a Ins-
\

talação do Sistema de Gestão i

Integrada de Fogos Rurais. Na
j

Comissão Instaladora do Fo- \

restWISE estiveram também a \

Altri, Corticeira Amorim, EDP :

Distribuição, Instituto Superior j

de Agronomia, Instituto Portu- I

quês do Mar eda Atmosfera, \

Redes Energéticas Nacionais, \

Sonae Arauco, The Navigator ;

Companye Instituto Nacional
;

de Investigação Agrária e Vete- \

rinária. Este CoLAB deverá ar- \

rançar em abril próximo.


