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É com profundo pesar que a Federação Portuguesa de Cicloturismo e 

Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) toma conhecimento de mais uma tragédia 

provocada pelo flagelo dos incêndios em Portugal. 

 

A FPCUB endereça os seus sentimentos às vítimas deste triste acontecimento, 

lembrando que nunca baixará os braços na sua luta por uma inequívoca 

prioridade nacional para a prevenção de fogos florestais. 

 

A FPCUB enquanto ONG de Defesa do Ambiente e presidente da Confederação 

Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente (CPADA) e demais ADA’s 

membros, desenvolverá todos os esforços no terreno para continuar um trabalho 

de mobilização da sociedade civil em torno da educação ambiental e das ações de 

prevenção. 

 

Dos diversos contributos que a FPCUB tem congregado e entregou em Vila 

Nova de Gaia a S. Exa o Sr. Primeiro-Ministro, a 03 de Junho de 2017, no que 

diz respeito à Prevenção de fogos florestais, temos a destacar as seguintes 

recomendações: 

 

  

1. Reforçar a componente profissional dos Bombeiros, incentivando a 

constituição de Equipas de Intervenção Permanente e a cobertura de todo o 

território continental por parte da Força Especial de Bombeiros (Tutela do 

Ministério da Administração Interna); 

 
2. Mobilizar disponibilidades financeiras do Fundo de Ambiente para programas 

que promovam Boas Práticas Florestais de redução das emissões de CO2 

(Tutela do Ministério do Ambiente); 

 
3. Reformular o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PNDFCI), adaptando-o às diferentes realidades fundiárias do país (Tutela do 

Ministério da Agricultura); 
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4. Importa estimular a racionalização dos meios, através do associativismo e 

sociedade civil, em zonas homogéneas e em função do risco, procurando 

estabelecer prioridades de intervenção e promovendo a melhoria da eficácia 

dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (Tutela das 

Áreas Metropolitanas, Comunidades Intermunicipais e Câmaras Municipais). 

 
5. Para este ano: a FPCUB pode ainda mobilizar a sociedade civil no que diz 

respeito à detecção e prevenção incorporando, pelo menos dois grupos 

móveis: os utilizadores de bicicletas e os aviões. A FPCUB e a Associação 

Portuguesa de Aeronáutica estão em excelentes condições para organizar 

uma prevenção e deteção precoce devido à muita mobilidade dos 

intervenientes. 

 
6. Para os próximos anos: apostar muito na profissionalização dos agentes 

associados ao combate dos incêndios florestais (bombeiros florestais) com 

formação específica tirando partido do grupo já especializado na utilização 

do fogo controlado no inverno como prevenção. Esta criação de grupos 

profissionais especializados na gestão do fogo é a única solução de integração 

dos esforços de prevenção com os esforços de combate com o aumento de 

eficácia consequente. Aqui as empresas qualificadas e as universidades 

deveriam ser chamadas a intervir. 

 
7. No conjunto: Só uma visão integrada do problema dos incêndios pode 

permitir a sua solução. Cremos que a possibilidade mais adequada de 

integração é (em vez da criação de uma nova CNEFF) a criação de uma 

estrutura de missão no âmbito da Proteção Civil, para estabelecer essa 

integração, incluindo a afetação dos recursos humanos e financeiros 

envolvidos nos incêndios florestais. Cremos que só a Proteção Civil estará 

neste momento em condições de acolher uma estrutura muito ligeira mas com 

muito poder de decisão em que a sociedade civil e as entidades anteriormente 

mencionadas tenham assento. 
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Junta-se igualmente informação adicional produzida pela CPADA, em relação à 

recente tragédia em Pedrogão Grande, assim como documento produzido e com 

grande actualidade, em 31 de Julho de 2003: 

1 - A CPADA não quer embarcar em posições especulativas e intempestivas em matéria 

de fogos florestais,  pois isso é injusto para as vítimas, para os bombeiros e para o 

próprio movimento ambientalista que há muitos anos trabalha nesta matéria. A CPADA 

tem emitido opinião consistente e fundamentada desde há 15 anos em matéria de fogos 

florestais, ordenamento florestal, ordenamento do território e outras matérias conexas 

com a problemática dos fogos florestais. 

2 - O território continental de Portugal tem neste momento várias ocorrências ativas de 

incêndios florestais e tudo indica que esse número vai aumentar enquanto se 

mantiverem as atuais condições atmosféricas. 

3 - As condições atmosféricas desfavoráveis (calor extremo, humidade relativa muito 

baixa, vento forte, trovoada seca), associados a grandes carências ao nível da prevenção 

e primeiro ataque,  transformam qualquer fogacho perfeitamente controlável num 

incendio incontrolável de grandes dimensões. São fatores conjunturais mas que já se 

adivinhavam há alguns meses com uma primavera muito quente e um inverno pouco 

chuvoso. Nesta situação, alinharam-se com os fatores estruturais já conhecidos: 

despovoamento do interior, monoculturas florestais em mancha contínua, fragmentação 

da propriedade rural e abandono de terrenos, insuficiente cobertura e efetividade dos 

PROF e ZIF, falta de fiscalização, falta de informação e outros fatores que já tivemos 

ocasião de referir. 

4 - Há mais de uma centena de vítimas contabilizadas entre mortos e feridos nos 

incêndios de Pedrógão Grande, boa parte foram populares apanhados nas estradas que 

não foram cortadas pelas autoridades. Há também bombeiros entre as vítimas. As razões 

porque tal aconteceu não são claras mas indiciam uma falha de coordenação ao nível da 

proteção civil e das autoridades e forças no terreno. Isso é uma tragédia que deverá 

trazer consequências políticas. 

5 - Os fogos florestais são um fator ecológico normal na floresta de clima temperado 

mediterrâneo como é o nosso em quase todo o território continental. A sua ocorrência é, 

por isso, inevitável. Ignorar tal facto, pela falta ou deficiente prevenção das suas 

consequências e minimização das causas, através de medidas ativas e do ordenamento 
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florestal é criar motivos para que os incêndios ocorram cada vez com maior frequência, 

gravidade e dano. 

6 - Sobre o ordenamento florestal deve-se atentar também o parecer do CES 

relativamente à transposição de competências para as autarquias em matéria de cadastro 

e gestão florestal em que a CPADA partilha das preocupações do CES nesta matéria: 

"20. O CES tem dúvidas quanto ao modo como se vai proceder de forma 

descentralizada ao cadastro rústico e gestão florestal, dado que no diploma em 

apreciação fica consagrado que os municípios passarão a ter a responsabilidade de 

coordenar as operações de elaboração e recolha de informação cadastral, quando este 

processo é claramente de cariz uno e nacional e, por isso, não é compreensível que a sua 

coordenação assente em formas múltiplas e feitas localmente. 

21. Ainda sobre o reforço do papel das autarquias na condução da política florestal, o 

CES considera que na proposta em apreço estão previstas duas situações que podem ser 

fonte de incerteza para a floresta. A primeira tem a ver com a transposição para os 

Planos Diretores Municipais (PDM) de disposições dos futuros Programas Regionais de 

Ordenamento Florestal (PROF), quando é sabido que as disposições dos PROF não são 

diretamente vertíveis para os PDM, porque enquanto estes lidam com a regulação da 

ocupação física do território municipal, procurando o equilíbrio entre os diversos usos 

do solo, os PROF lidam com a organização dos territórios florestais e respetivas normas 

silvícolas a uma escala muito mais de natureza supramunicipal. A segunda diz respeito à 

atribuição às Câmaras Municipais de poder efetivo do licenciamento da arborização e da 

rearborização ao estabelecer que os seus pareceres na matéria são vinculativos, ponto 

em que o CES discorda. 

22. Considerando que, concomitantemente com esta Proposta de Lei, o Parlamento 

deverá apreciar outras cinco referentes a diferentes aspetos da denominada “Reforma da 

Floresta”, que conferem novos poderes e transferem para os municípios competências 

no domínio da política florestal, o CES considera que, a ser aprovada esta Proposta de 

Lei, ela deverá ser explícita sobre quais as competências de ordenamento, gestão e 

intervenção de âmbito florestal que efetivamente devem ser cometidas aos órgãos 

municipais." 

7 - É imprescindível que o problema dos incêndios florestais seja abordado ao nível 

nacional com uma perspetiva suficientemente abrangente e completa, envolvendo todos 

os setores da sociedade interessados e de forma continuada de modo a poder 

corresponder à complexidade do problema: os Incêndios Florestais de grande dimensão 
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são mais uma consequência da insuficiência de estratégias, politicas e medidas de 

gestão do território e da floresta que de meios de combate aos incêndios. Mas ao nível 

de combate aos incêndios existe também uma grande carência ao nível da capacidade de 

utilizar a informação disponível (IPMA, ICNF e outras, sobre as condições atmosféricas 

e situação no terreno) na colocação dos meios para o primeiro ataque na fase inicial dos 

incêndios que evitaria a sua evolução para incêndios incontroláveis. 

8 - A CPADA solidariza-se com as vítimas dos incêndios florestais em Portugal e exige 

explicações e respostas de fundo urgentes às autoridades com tutela, exigindo também 

ser parte do processo de construção das soluções, especialmente, tendo em consideração 

que apenas estamos no início da época oficial de fogos. 

 

Lisboa, 18 de Junho de 2017 

 

O Presidente da FPCUB / CPADA 

 

 
(José Manuel Caetano*) 

 

* - 917 241 793 


