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INCÊNDIOS FLORESTAIS EM PORTUGAL: 
O DRAMA RECORRENTE DE UM PAÍS A ARDER 

 

Os incêndios florestais são de há muito um grave problema em Portugal. Todos os anos, no 
Verão, pode dizer-se com propriedade que o país está a arder. Em 2003, a situação assumiu 
uma dimensão de verdadeira calamidade pública, devido à onda de calor extraordinária que se 
fez sentir. Os sistemas de protecção civil, prevenção e combate aos incêndios não tiveram 
capacidade de resposta e nalguns casos entrou-se em ruptura. Problemas estruturais e 
conjunturais, não sendo propriamente novidade, foram este ano foram postos a nú. A área 
ardida foi a maior de sempre num ano em Portugal. 

As causas 

 

As causas desta calamidade recorrente são múltiplas, na sua maioria estruturais: 

- Temos uma floresta dominada pela monocultura de pinheiro e eucalipto, espécies altamente 
combustíveis devido respectivamente à resina e aos óleos. Este tipo de mata é muito mais 
vulnerável ao fogo do que as matas dominadas pelos carvalhos, sobreiros, azinheiras e outras 
espécies autóctones; 

- Temos um espaço rural e florestal desertificado em termos humanos; as aldeias estão 
envelhecidas por força da migração para as cidades e o uso económico da floresta se alterou 
substancialmente. Daqui decorrem três efeitos, todos contribuindo para a vulnerabilidade ao 
fogo: primeiro, os terrenos há algumas décadas dedicados à agricultura de subsistência deram 
lugar aos matos e a manchas mais contínuas de floresta; segundo, os matos deixaram de ser 
usados para lenha e cama dos gados; terceiro, desapareceu a primeira linha de prevenção e 
combate aos incêndios, que são exactamente as populações das aldeias; 

- O Estado detém apenas 3% da floresta, correspondendo outros 12% a baldios sem uma 
gestão digna desse nome. Os restantes 85% pertencem a meio milhão de proprietários com 
uma dimensão média da propriedade de 5 ha (sendo ainda menor exactamente nas regiões 
mais vulneráveis, e estando frequentemente uma propriedade segmentada em várias parcelas). 
Como é óbvio, semelhante situação torna impraticável qualquer gestão coerente. Um 
ordenamento adequado só é possível mediante o associativismo florestal, que em Portugal está 
ainda na infância; 

- O número de profissionais da floresta, vulgarmente designados sapadores florestais, é 
diminuto, e os diversos serviços estatais responsáveis pelo sector sofrem de insuficiências em 
meios humanos, materiais, preparação e coordenação; 

- Os fogos postos são frequentes e raramente penalizados, tendo duas origens principais: os 
pirómanos, ainda mais excitados pelo tratamento espalhafatoso e emocional no mau sentido 
que os meios de comunicação dão ao problema; e os interesses económicos ou pessoais; 

- A negligência é igualmente frequente, e também ela raramente penalizada, tendo origem 
principalmente em queimadas fora de controlo, fósforos, pontas de cigarro ou fogueiras mal 
apagadas. 

Em síntese, sofremos uma situação estrutural que é um convite de bandeja ao flagelo dos 
incêndios florestais. Esta calamidade não decorre no entanto de qualquer maldição ou destino 
fatal, mas sim da completa ausência de uma política florestal com qualquer vislumbre de 
estratégia ou coerência. 
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Conjunturalmente, em 2003 decorreu uma série adicional de circunstâncias infelizes: 

- Uma Primavera relativamente chuvosa que incrementou a carga térmica das matas; 

- Um Verão anormalmente quente; 

- Um novo esquema de coordenação da prevenção e combate aos incêndios, que não foi 
devidamente testado em tempo e que acabou por falhar, obviamente, nos momentos mais 
críticos. 

As consequências 

As consequências dos incêndios em larga escala são muito graves: 

- Desde logo, a perda de vidas humanas, de habitações e outros bens materiais, bem como 
outros valores económicos da floresta, desde a madeira aos frutos, ao mel ou ao valor 
paisagístico e turístico; 

- A perda de valores ecológicos, embora mitigada pelo facto de as áreas com maior interesse 
conservacionista serem relativamente menos vulneráveis aos incêndios; 

- A desregulação do ciclo hídrico, com fenómenos de erosão, assoreamento das linhas de 
água, aumento da escorrência superficial e portanto da frequência e dimensão das cheias, 
redução da recarga de aquíferos com o consequente agravamento das secas; 

- A poluição provocada pelo incêndio, incluindo a substancial emissão de gases de efeito de 
estufa. 

As soluções 

Podemos apontar seis conjuntos de medidas para solucionar os incêndios florestais: 

1. Estratégia de desenvolvimento sustentável da floresta. Chegámos a este ponto devido à 
perspectiva "queima-se enquanto há, depois logo se vê". Como se consta, já não há muito mais 
para arder, é altura de passarmos a usar o nosso cérebro. Há que pensar seriamente que 
floresta queremos ter no final do século XXI, e construir as políticas florestais a partir daí. A 
floresta entendida como valor estratégico nacional tem que ser planeada a cem anos: os 
nossos filhos e netos é que recolherão os resultados das boas ou más medidas que tomarmos 
hoje, tal como estamos agora a pagar a factura dos erros cometidos pelos nossos pais e avós. 

2. O fomento das espécies autóctones. Devemos apostar na expansão das espécies 
autóctones (carvalhos, castanheiro, cerejeira, pinheiro manso), por diversos motivos: a longo 
prazo produzem maior rendimento por hectare, designadamente para aplicações como o 
mobiliário ou a construção de qualidade; são mais compatíveis com o uso múltiplo da floresta 
(pastoreio extensivo, apicultura, turismo de natureza, turismo cinegético); são menos 
vulneráveis aos incêndios; são melhores para a conservação do solo e a regulação do ciclo 
hídrico; têm rotações mais longas e maior biomassa em pé, donde são mais eficazes como 
sumidouros de carbono. Refira-se no entanto que há duas ordens de condicionantes a esta 
expansão: o estado lamentável dos nossos solos, e o longo tempo de recuperação do 
investimento. O primeiro problema poderá ser parcialmente resolvido através da instalação de 
povoamentos mistos; a solução do segundo problema passará necessariamente por políticas 
de incentivos económicos estatais, como empréstimos a juro bonificado ou arrendamentos de 
longa duração. 

3. O associativismo florestal. Com a maior parte da área florestal na mão de micro-
proprietários, o associativismo é indispensável para uma gestão consequente, em todas as 
vertentes: a perspectiva estratégica, a conservação dos recursos, a racionalidade económica, a 
produtividade, a certificação dos produtos florestais, a prevenção de incêndios. O 
associativismo deve ser autónomo e de raiz local, mas ser incentivado, apoiado e reconhecido 
pelo Estado, sob pena de o tempo de maturação dessas estruturas ser demasiado longo. 
Quanto aos baldios, é indispensável haver uma contratualização entre o Estado e os 
utilizadores para uma gestão adequada. 
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4. A intervenção do Estado. O Estado deve incrementar a sua intervenção sobre a floresta 
para garantir uma gestão a longo prazo para fins de conservação da natureza, investigação 
científica, recreio e reservas económicas estratégicas. Deverá rever a gestão das áreas de que 
é proprietário, e se possível ampliá-las. Por outro lado, deverão ser reconstituídos os "serviços 
florestais", hoje virtualmente desmantelados e diluídos nos serviços agrícolas. Modernamente, 
tais serviços estariam mais logicamente ligados ao Ambiente e Ordenamento que à Agricultura, 
o que de resto já se passa nas áreas protegidas. No terreno, urge incrementar as equipas de 
"sapadores florestais", dedicadas à prevenção e primeira intervenção na época de fogos, e a 
outras tarefas de prevenção de incêndios ou conservação da natureza nas matas ao longo do 
ano (p.e. manutenção de caminhos, valorização de matos, criação de corta-fogos ou condução 
de fogos controlados). A experiência nacional e internacional demonstra que estes profissionais 
são essenciais à boa gestão das matas, e mais eficazes no combate aos incêndios florestais 
que os bombeiros generalistas (sem pôr em causa a boa vontade e abnegação destes). 

5. A coordenação do combate aos incêndios. Treino e coordenação precisa-se! Há que 
deixar de lado a lógica dos feudos e montar sistemas que funcionem. Na altura dos incêndios 
há trabalho mais que suficiente para todos: florestais, bombeiros, militares, ONGs, populares. 
Mas há que dar o comando a quem tem conhecimentos e experiência, e não a quem obteve o 
cargo por ser amigo deste ou daquele. O compadrio e a complacência com a mediocridade são 
verdadeiras pragas nacionais, que afectam todos os sectores da nossa vida, mas são 
particularmente graves em situações catastróficas como os incêndios deste Verão. 

6. Desmontar os interesses económicos. É lícito suspeitar que alguns incêndios estão 
relacionados com interesses económicos diversos. Não cabe aqui fazer quaisquer acusações 
que são impossíveis de provar. Mas vale a pena eliminar situações que criam, objectivamente, 
beneficiários dos incêndios florestais: "à mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer 
séria". Para além das medidas gerais de política florestal supracitadas, podemos citar outras 
duas, especificamente relacionadas com os incêndios, que nos parecem que dever ser 
estudadas: a) a colocação dos meios aéros de combate a incêndios sob tutela da Força Aérea, 
como missão de serviço público; b) a criação de "bolsas de madeira" pelo Estado ou 
associações, para parquear devidamente a madeira queimada e evitar a sua desvalorização 
excessiva. 

Em resumo, as soluções para resolver o problema dos incêndios florestais não são simples, 
mas estão equacionadas e estudadas há muito tempo. Assim haja vontade e coragem política 
para as aplicar. 

 

Setembro de 2003 

 

P’la CPADA 

João Joanaz de Melo 

Vice-Presidente (suplente) do Conselho Executivo da CPADA 


