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INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES | FERNANDO RUAS 

 

 

Começo por cumprimentar, 

Sua Excelência Senhor Ministro da Administração Interna, 

Caro colega e anfitrião, Presidente da Câmara Municipal de Pombal, 

Ilustres convidados, 

Caros colegas e técnicos de outros Municípios, bem como os representantes de 

outras instituições. 

 

De acordo com estudos recentes, a frequência e intensidade de desastres naturais 

anuais quase quadruplicou no mundo entre a década de 1970 e 2010. 

 

Infelizmente, Portugal também não escapa a fenómenos meteorológicos e climáticos 

extremos, podendo-se considerar como as situações mais frequentes no país os fogos 

florestais, as secas e as ondas de calor, bem como as inundações e, mais recentemente, 

fenómenos como os ventos ciclónicos, os deslizamentos de encostas e até as torrentes 

de lama. 
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A título de exemplo, podemos apontar os anos de 2003 e 2005, onde uma onda de calor 

foi responsável por incêndios florestais devastadores. No que respeita a prejuízos, as 

cheias na Madeira em 2010 ocupam o topo da tabela, com custos de mil milhões de 

euros. Podemos ainda destacar na última época as secas severas, designadamente a que 

ocorreu entre novembro de 2004 e fevereiro de 2006 e que atingiu a totalidade de 

Portugal Continental. 

 

Mais recentemente, no início deste ano destacam-se as inundações e os ventos 

ciclónicos que deixaram um rasto de destruição ao nível de habitações e outras 

edificações, redes de comunicações, de electricidade, abastecimento de água, etc.. 

 

Aliás, é esta a razão determinante porque estamos aqui reunidos em Pombal 

justamente porque este município foi o mais afetado pelo referido fenómeno. 

 

Este encontro visa tão-somente obter algumas respostas e traçar caminhos que 

permitam às entidades responsáveis pela prestação de serviços públicos essenciais, bem 

com às entidades responsáveis pela Protecção Civil, a criação de um dispositivo de 

actuação conjunta que permita fazer face a estes fenómenos naturais extraordinários, 

para que se consiga repor, em tempo útil, as condições mínimas de segurança e bem-

estar dos cidadãos e antecipar a tomada de algumas medidas necessárias. 

 

Efetivamente, apesar de estarmos perante fenómenos que o Homem não controla, e 

reconhecendo a total disponibilidade e cooperação das entidades envolvidas, a verdade 

é que a reposição da energia eléctrica, das comunicações e da água, depois dos ventos 

ciclónicos de Janeiro passado, demoraram mais do que seria razoável. 
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Importa, assim, lançar algumas questões para debate. A título de exemplo, deve 

ponderar-se se é viável a colocação de geradores em sítios estratégicos para evitar que 

populações fiquem privadas de algo tão fundamental no seu dia-a-dia como a 

electricidade, que garante ainda o funcionamento de outras infraestruturas essenciais. 

 

Podemos igualmente questionarmo-nos se as entidades prestadoras de serviços 

públicos essenciais não devem ter à sua disposição uma rede específica de 

comunicações - à semelhança, por exemplo, do que acontece com as entidades da 

Protecção Civil – para que em situações desta natureza não fiquem impossibilitadas de 

comunicar com os seus agentes no terreno. 

 

Outra questão que nos parece relevante está relacionada com o incremento da 

fiscalização ao nível das redes de transporte e distribuição de energia eléctrica, bem 

como das telecomunicações, com o objectivo de averiguar a existência de árvores que 

ameacem cair e proceder à sua remoção, por forma a diminuir o risco de destruição 

dessas redes com a sua queda. Recorde-se que aqui em Pombal a queda de árvores foi 

responsável pela reposição de 90 quilómetros de linhas de fornecimento de energia 

eléctrica. 

 

Queremos deixar bem claro que não sendo especialistas na matéria, nem tendo 

resposta para estas e outras questões, é exatamente por isso que aqui estamos reunidos 

para começar a traçar um caminho que nos permita mitigar as consequências destes 

fenómenos meteorológicos e climáticos extremos, os quais exigem, naturalmente, 

mecanismos de resposta excepcionais pelas entidades responsáveis. 
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Como poder político que mais perto se encontra das populações é com natural 

preocupação e empenho que os municípios encaram os problemas derivados das 

alterações climáticas. 

 

Os municípios estão, pois, cientes que também passam por si as iniciativas de 

planeamento do território municipal, a estruturação da propriedade, a detecção de 

iniciativas ligadas ao desenvolvimento local e a necessidade de promover a boa gestão 

dos espaços, quer sejam urbanos, rurais ou florestais. 

 

As autoridades locais têm vindo a subscrever importantes documentos assumindo, 

também, por esta via, compromissos em matéria de sustentabilidade urbana e 

qualificação ambiental dos seus territórios, sendo disso exemplo a Carta e os 

Compromissos de Aalborg, bem como o Pacto dos Autarcas para o Clima. 

 

Neste sentido, consideramos fundamental a elaboração de Planos Sectoriais que 

obriguem a identificar e a ponderar, nos diversos âmbitos, os planos (incluindo os 

Planos Directores Municipais), programas e projectos com incidência na área a que 

respeitam, considerando os que se encontrem em preparação, por forma a assegurar as 

necessárias compatibilizações, evitando-se a sobreposição de planos em resultado de 

um conjunto de figuras de gestão do território contraditórias, com jurisdições dispersas 

e desarticuladas entre si, incongruentes nos seus propósitos e objectivos. 

 

Assim, a ANMP manifestou oportunamente ao Governo a importância e a necessidade 

da sua participação activa nos trabalhos a desenvolver no âmbito da elaboração do 
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Plano Sectorial de Prevenção e Redução de Riscos, sem que até ao momento tenha 

obtido qualquer resposta. 

 

Queremos, ainda, enfatizar o facto a que se assiste desde 2004 - após os violentos 

incêndios florestais de 2003 – que tem a ver com a sucessiva transferência de 

importantes competências para os municípios, em especial no âmbito da defesa da 

floresta contra incêndios florestais. 

 

No entanto, os sucessivos Governos têm produzido legislação sem que tenham sido 

tomadas quaisquer medidas para dotar cada Autarquia dos meios necessários para o 

exercício cabal destas responsabilidades. 

 

Trata-se, a nosso ver, de um procedimento que traduz uma desresponsabilização do 

Estado Central relativamente à protecção civil, obrigando as Autarquias a canalizar para 

este sector meios humanos, financeiros e técnicos afectos ao exercício de outras 

competências municipais, tendo sempre presente a segurança e os legítimos interesses 

e anseios das comunidades locais. 

 

No entanto, apesar das dificuldades, os municípios instalaram e mantêm em 

funcionamento permanente as Comissões Municipais de Protecção Civil (CMPC) e de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), bem como procederam à elaboração dos 

Planos Municipais de Emergência de Protecção Civil (PME) e dos Planos Municipais de 

defesa da Floresta (PMDF).  
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De acordo com um estudo mandado elaborar pela ANMP, só os Municípios do 

Continente gastam anualmente com a protecção civil cerca de 200 milhões de euros, 

sendo este montante dividido pelos corpos de bombeiros dos municípios, corpos de 

bombeiros voluntários, serviços municipais de protecção civil, gabinetes técnicos 

florestais, equipas de intervenção permanente e sapadores florestais e o planeamento 

de proteção civil, etc. 

 

A situação dos sapadores florestais ainda não esteja solucionada: 

[Abrimos aqui o parênteses em relação aos subsídios de que beneficiam os sapadores 

florestais, através do Fundo Florestal Permanente, os quais foram durante três dias 

suspensos pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas em virtude de um 

mero entendimento da Direcção-Geral das Autarquias Locais, sem que o mesmo se 

encontre homologado por qualquer membro do Governo. 

 

Como pode uma mera opinião de uma Direcção-Geral colocar em causa o programa 

traçado pelo Governo - e em particular pelo Ministério da Administração Interna -, no 

âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo em consideração a importância 

que é atribuída às equipas de sapadores florestais nas acções de silvicultura preventiva e 

ao nível da 1.ª intervenção em caso de incêndio florestal? 

 

Em nossa opinião, esta lamentável situação deve ser esclarecida no sentido de apurar 

responsabilidades perante um entendimento que coloca em causa a segurança, os bens 

e os legítimos interesses dos cidadãos.] 
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Gostaríamos, ainda, de recordar que só o Planeamento Municipal de Emergência e de 

Defesa da Floresta representa para os municípios custos superiores a 12 milhões de 

euros anuais (dependendo esta despesa exclusivamente dos orçamentos municipais). 

 

Atendendo às restrições orçamentais é fulcral que se proceda à rentabilização e 

optimização dos recursos postos à disposição dos agentes da protecção civil, 

designadamente dos corpos de bombeiros, adequando os equipamentos aos riscos 

inerentes às zonas de acção, bem como promover a necessária formação. 

 

A verdade é que ao nível politico se impõe a definição de uma estratégica clara, 

eficiente, eficaz e económica, consciente de que este problema já se arrasta há 

demasiado tempo, contribuindo para uma imagem de gestão esbanjadora de recursos 

sempre escassos, por parte do Estado em geral e da Protecção Civil em particular. 

 

Com a aproximação de um novo período crítico, no que aos incêndios florestais diz 

respeito, mais uma vez trazemos à colação a prioritária tarefa de execução do cadastro 

da propriedade rústica, peça essencial para o ordenamento do território. 

 

A concretização do levantamento cadastral contribuirá para acabar com a indiferença 

dos proprietários que não cuidam da limpeza das florestas e das faixas de segurança, 

melhorar a gestão da floresta, particularmente da gestão dos combustíveis. 

 

Paralelamente, a desertificação do espaço rural – e o consequente abandono da floresta 

- é igualmente uma das preocupações da ANMP, havendo a necessidade de identificar 
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as zonas deprimidas e sobre elas adoptar uma política de apoios ao investimento 

florestal. 

 

Com efeito, só tornando a floresta um sector potenciador de riqueza é que se 

conseguirá fixar a população no espaço rural, o que contribuirá para a anulação dos 

ciclos viciosos que persistem há décadas, designadamente, incêndios florestais que 

contribuem decisivamente para a acentuada erosão dos solos, com consequências 

catastróficas ao nível dos deslizamentos de encostas, das torrentes de lama decorrentes 

de ciclos de pluviosidade elevados. 

 

Por ironia, talvez a solução possa vir com a crise, através do (só agora) desejado 

regresso à agricultura, já que era ela que impedia os grandes incêndios florestais, antes 

de ter sido votada ao ostracismo por sucessivos Governos. 

 

Assim, estamos certos que as soluções passam por uma alteração profunda, não só em 

matéria legislativa, sem descorar outro factor importante que é a cultura social 

associada à preservação do meio ambiente.  

 

Efectivamente há um problema de educação ambiental que obriga a um investimento 

que abranja todas as vertentes e que tenha início nos primeiros anos escolares, através 

de programas que sensibilizem, desde logo os mais novos, e que permitam adoptar, 

num futuro próximo, um comportamento diferente relativamente a estes assuntos. 

 

Também o Estado (nomeadamente, através da ANPC) e as Câmaras Municipais (através 

Serviços Municipais de Protecção Civil, serviços técnicos afectos ao Ordenamento do 
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Território, ao Urbanismo e ao Licenciamento de Projectos e Obras) devem estar cada 

vez sensibilizados para o assunto, valorizando a necessidade de prevenir catástrofes 

naturais e exercendo convenientemente o dever de fiscalizar a aplicação da legislação e 

do planeamento existente. 

 

Termino citando Confúcio: 

“Há três formas de melhorarmos a nossa sabedoria [dizemos nós que na prevenção de 

catástrofes naturais também assim será] a primeira, por reflexão, que é a mais nobre; 

a segunda, por imitação, que é a mais fácil; a terceira, por experiência, que é a mais 

amarga”. 

 

Infelizmente é nesta terceira forma que nos encontramos. 


