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Artur Fernandes Costa 
Presidente da Comissão Organizadora 

IX Jornadas Novos Paradigmas da Proteção Civil 
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18 de maio de 2019 

 

Muito bom dia! 

Vamos iniciar os trabalhos destas IX Jornadas Novos Paradigmas da Proteção Civil e 

International Meeting on Forest Fires in Europe e a minha primeira palavra vai para 

todos vós. 

São muitas geografias de onde viemos e o meu desejo é que, no final, nos sintamos 

recompensados do incómodo da deslocação e da ocupação de tempo que poderia ter 

outro destino talvez mais interessante.  

Aos nossos amigos vindo de outros países e continentes, o desejo de que também 

desfrutem de uns dias bons e que possam visitar a magnífica cidade do Porto. 

O tema de hoje dá continuidade ao que desenvolvemos na edição anterior das 

Jornadas PROCIV, em Vale de Cambra, e que se debruçou sobre os trágicos 

acontecimentos de 2017, em Portugal. 

À data, pensámos que o assunto dos incêndios florestais e rurais se teria esgotado 

mas, em 2018, a realidade voltou a ultrapassar todas as previsões e o pior estendeu-se 

a outros países. Na Europa os casos mais relevantes são na Grécia, no Reino Unido e na 

Suécia, mas poderíamos citar muitas outras situações ocorridas um pouco por todo o 

mundo.  

O que se passa? O que está a acontecer? Porquê? Estamos preparados? 

Hoje temos o privilégio de ter connosco intervenientes diretos nos vários teatros de 

operações citados, incluindo o português. Ouviremos com muita atenção os relatos 

das suas vivências, as suas visões e as suas experiências, a que juntaremos a perpetiva 

de alguns especialistas com larga experiência.  

Iremos também falar de incêndios de 6.ª geração e ver como é que a União Europeia, 

através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil se prepara para lidar com a situação 

e que benefícios se esperam daí. 

Em relação a Portugal, vamos ter a oportunidade de fazer um balanço do que foi feito 

desde 2017 para combater este enorme flagelo, e foi muito, com resultados que 

também esperamos ver apresentados. 

Temos ainda dois Senhores, com letra maiúscula, que nos vêm falar de matérias 

importantíssimas, ainda durante a manhã, e que me permito destacar:  

Em primeiro lugar, o Professor Doutor Luciano Lourenço, ilustre catedrático da 

Universidade de Coimbra, referência portuguesa no estudo da relação entre o clima e 
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os incêndios, com vastíssimo trabalho publicado. Irá explorar na sua conferência 

plenária a problemática das alterações climáticas e das suas implicações para os 

incêndios florestais. 

Depois, o Senhor Göran Schnell, homem que dedicou 47 anos da sua vida profissional 

ao serviço dos Bombeiros Suecos e que, nessa qualidade, acumulou também variados 

cargos de grande visibilidade e responsabilidade cimeira em organismos 

internacionais, incluindo as Nações Unidas e a NATO, para além obviamente da Suécia, 

seu país. O senhor Eng.º Göran Schnell vem falar-nos dos desafios do futuro. Dos 

desafios para a Proteção e o Socorro e para as organizações que aí operam, num 

mundo em mudança contínua. 

Minhas senhoras e meus senhores, não me quero alongar. 

Contudo, devo fazer alguns importantes agradecimentos. 

Aos nossos ilustres oradores e presidentes de Mesa pela ajuda preciosa que nos dão, 

em nome da troca de experiências, do conhecimento recíproco, da contribuição para a 

compreensão de uma realidade que nos espanta e nos transcende. 

À Redifogo e seu sócio-gerente Eduardo Gouveia, que mais uma vez nos apoiaram e 

nos ajudaram a custear algumas despesas da organização. 

À PAFO (Associação Lusófona de Proteção contra Incidentes, Acidentes e Desastres) e 

ao seu presidente, Cmdt. Pedro Rios, que nos desafiou para juntarmos o nosso projeto 

ao do The Safe Expo e que ajudou a criar condições para estarmos hoje na maior 

conferência do género já realizada em Portugal. 

À FEU (Federação das Associações de Bombeiros da União Europeia), através do seu 

Presidente Chris Adiers, que funcionou como facilitador na identificação de 

personalidades para corporizar a nossa ideia e a divulgou internacionalmente. 

À Universidade Lusófona do Porto pelo permanente incentivo e apoio que mais uma 

vez prestou à conferência, desde a sua Administração e Reitoria à sua Direção de 

Comunicação e Markting. 

Às 20 entidades que nos disponibilizaram apoio institucional, ajudando especialmente 

na divulgação da iniciativa junto de públicos a que não chegaríamos, seguramente. 

Finalmente, aos membros esforçados da Comissão Organizadora, que por aí estão a 

trabalhar e sem os quais o projeto não poderia concretizar-se. Faço notar que a equipa 

operacional para hoje é constituída essencialmente por estudantes e professores da 

Licenciatura em Engenharia de Proteção Civil e do Mestrado em Proteção Civil da 

Universidade Lusófona do Porto, cumprindo uma tradição mantida desde a 1.ª edição 

da conferência. 

Agradeço de novo a vossa presença, pedindo antecipadas desculpas por algo que 

possa não correr tão bem como desejaríamos, e dou por abertos os trabalhos em 

nome da Universidade Lusófona do Porto, da Associação Lusófona de Proteção contra 
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Incidentes, Acidentes e Desastres e da Federation of the European Union Fire Officers 

Associations. 

Votos de bom trabalho. Votos de boas Jornadas! 

 

Passaremos de imediato à constituição da Mesa de Honra da Sessão de Abertura, 

chamando para a mesma: 

Professora Doutora Natália Pereira | Adjunta da Administração da ULP  

Professora Doutora Cândida Manuel | Diretora da Fac. de Ciências Naturais, 

Engenharias e Tecnologias da ULP 

Dr. Domingos Patacho |Coordenador do Grupo de Trabalho das Florestas da 

Quercus 

Seguem-se as intervenções dos membros da Mesa e, no final, a entrega de lembranças 

aos mesmos. 

 

Agradecendo aos membros da Mesa de Honra da Sessão de Abertura, seguimos 

imediatamente para a primeira conferência plenária, com o Senhor Professor Luciano 

Lourenço. 

O Senhor Professor Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático, 

nela desempenhando as funções de: 

• Diretor do Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais;  

• Diretor da série de publicações “Riscos e Catástrofes”, da Imprensa da 

Universidade de Coimbra; 

De entre as funções  governativas ou de nomeação governamental que exerceu, 

destacam-se as seguintes:  

• Diretor-Geral da APIF - Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais; 

• Presidente da Direção da ENB - Escola Nacional de Bombeiros; 

Possui mais de três centenas de títulos publicados. 

É fundador e Presidente da Direção da RISCOS, Associação Portuguesa de Riscos, 

Prevenção e Segurança, e Diretor da Territorium, Revista Internacional de Riscos 

(semestral). 

Chamo ao palco o Senhor Professor Doutor Luciano Lourenço para a conferência 

plenária intitulada “As Alterações Climáticas e os Incêndios Florestais na Europa”. 

 

Segue-se a conferência plenária 2 e, no final, a entrega de uma lembrança ao orador. 
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Agradecendo ao senhor Professor Luciano Lourenço as suas sábias palavras e a partilha 

do seu conhecimento e experiências, seguimos para a segunda conferência plenária, 

em que é orador o Senhor Göran Schnell. 

Göran Schnell has been professional active in the fire service between 1964 and 2011, 

a total of 47 years. During almost half a century, he was: 

• Fire Fighter / Rescue Diver 1964 - 1971 

• Fire Engineer  1971 - 1981  

• Chief Alarm Centre 1981 - 1984  

• Deputy Fire Chief 1984 - 1987  

• Fire Chief 1988 - 2001 (two thousand and one)                    

• As International Fire Officer he served in the 

o United Nations:    Kosovo    1999 – 2000  

o Nato:  Croatia – Russia – Uzbekistan 2001 - 2003  

o Sweden:   Thailand    2004 - 2005 

He was also: 

• Secretary of Swedish Fire Oficers Association (SFOA) 1990 - 1999                                      

• President SFOA   1999 - 2003 and 2009 – 2011                               

• The fist President of FEU 2001 – 2003 

• Delegate FEU   1996 - 2011 

 

Dears Ladies and Gentlemen, your attention to Mr. Göran Schnell and his 

communication “Future Challenges For Fire Fighters”. 

 

Segue-se a conferência plenária 2 e, no final, a entrega de uma lembrança ao orador. 

 

Thanks Mr. Göran Schnell. I particularly appreciated your communication. Your 

contribution is very important and enriches us in what could be the challenges of our 

Future. Thank you very much. 

 

Meus Senhores e minhas Senhoras, segue-se a assinatura de um importante protocolo, 

celebrado entre a Universidade Lusófona do Porto e a Academia Bernardo da Costa; 

tem por objetivo imediato a realização conjunta de um curso de Pós-graduação e 

Especialização Avançada em Sistemas de Segurança que se espera venha a suscitar o 

interesse de todos aqueles que desejem adquirir conhecimentos sólidos e 

desenvolvam ou queiram desenvolver atividade profissional futura na área da 

Segurança e dos Sistemas de Segurança. 

Na impossibilidade de termos connosco a Reitora e o Administrador da Universidade 

Lusófona do Porto, seus representantes neste ato, o protocolo encontra-se já assinado 
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da parte da Universidade Lusófona do Porto e será completado agora com a assinatura 

da Academia Bernardo da Costa, aqui representada pela sua Gerente, Dr.ª Paula 

Correia. 

Chamo à Mesa da parte da ULP a Ex.ma Senhora Prof.ª Doutora Cândida Manuel e, da 

parte da Academia Bernardo da Costa, a Ex.ma Senhora Dr.ª Paula Correia 

 

Decorre o ato de assinatura, seguido de uma breve intervenção da Ex.ma Gerente da 

Academia Bernardo da Costa. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, suspendemos agora os trabalhos, convidando 

todos os presentes a fazerem um visita ao espaço da feira uma vez que o almoço só 

estará disponível a partir das 13h00. Retomaremos os trabalhos às 14h30. 

 

Segue-se visita ao espaço expositivo do The Safe EXPO e almoço no local da conferência 

para todos os participantes. Entretanto, retomam-se os trabalhos à hora prevista. 

 

Boa tarde! 

Retomamos de imediato os trabalhos, informando que, ao contrário da manhã, no 

final de cada um dos dois paineis seguintes está previsto um período de debate. A 

plateia pode colocar questões à mesa.  

Esperamos que isso aconteça, cumprindo um objetivo muito importante desta 

conferência que é a partilha de experiências. Portugal lidou em 2017 uma realidade 

muito adversa e, para além das apresentações que aqui teremos, depoimentos vindos 

da plateia sobre aquilo que foi vivido no nosso país nesse ano terrível serão 

contribuições também muito válidas para o debate.  

Vamos iniciar com um Primeiro Painel que tem como moderador o Professor Xavier 

Romão, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e que é dedicado ao 

que foi o primeiro motor desta conferência: os grandes e graves incêndios ocorridos na 

Europa no ano passado, especialmente na Grécia, no Reino Unido e na Suécia. 

Temos o privilégio de ter connosco, hoje, para além de grandes responsáveis, atores 

diretos naqueles acontecimentos.  

Chamo ao palco: 

• Xavier Romão, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, de 

Portugal 

• Anastassios Pappas, Chief Fire Officer and Commander “in charge” of the Forest 

Fire Management in Greece. 

• Jon Charters, Area Manager – Head of Service Delivery (North West), from 

United Kingdom 
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• Anders Persson, Colonel of the Swedish Air Force, Colonel "in charge" of the 

Gripen squadron that bombed the Great Forest Fire in Sweden. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, chamo a V/ antenção para o Painel Grandes 

Incêndios Florestais na Europa. 

 

Segue-se o Painel 1 e, no final, a entrega de lembranças aos seus membros. 

 

Fazendo uma breve pausa para renovar a Mesa, passamos de imediato ao Painel 2.  

O seu tema é “Prevenção e cultura de segurança” e procura reunir elementos e 

perspetivas que permitam pensar um presente e um futuro mais seguros. 

Tal como informado antes, o Sr. Marc Castellnou não pôde deslocar-se para a 

conferência porque está retido na Catalunha em ações emergentes de serviço. Não 

pode assim integrar este painel, tal como estava previsto e consta no programa 

divulgado.  

Nesta circunstância, decidimos convidar para esta mesa o Sr. Dan Eggleston, 

Presidente da IAFC – International Association of Fire Chiefs, convite que foi aceite e 

muito nos honra. O Presidente Dan Eggleston vai trazer-nos uma perspetiva 

complementar ao tema desta conferência, com um breve resumo do que se passa nos 

Estados Unidos em matéria de incêndios florestais. 

Chamo pois para a Mesa: 

• para moderar os trabalhos o Senhor Presidente da FEU, Dr. Chris Addiers e os 

oradores: 

• Dan Eggleston, Presidente da International Association of Fire Chiefs, dos 

Estados Unidos da América. 

• José Pedro Lopes, Diretor Nacional de Bombeiros da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, de Portugal. 

• Laurent Alfonso da Fundação Pau Costa, que vem de França. 

A vossa atenção, por favor. 

 

Segue-se o Painel 2 e, no final, a entrega de lembranças aos seus membros. 

 

Estimados participantes, amigos. 

Chegámos assim ao final dos trabalhos e resta-me mostrar a minha satisfação pelo 

curso geral dos mesmos e fazer votos de que cada regresse a casa mais rico, mais 

consciente e mais conhecedor. 

Tivemos aqui hoje perpetivas que não nos deixam sossegados quanto ao futuro. Mas 

ficámos também com a certeza que tudo faremos para que esse futuro seja melhor. 
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Os incêndios florestais continuarão a ser um flagelo dos nossos verões, num fenómeno 

que já não é mais da bacia mediterrânica mas que será, cada vez mais, sentido em 

latitudes mais altas. 

A culpa é das alterações climáticas, mas a culpa é também dos homens, que nem 

sempre assumem as atitudes mais adequadas perante os perigos. 

Vão existir incêndios que não se combatem. 

Vai ser cada vez mais exigentes para os bombeiros o trabalho que deles se exige. 

Os Sistemas de Proteção Civil nacionais devem procurar soluções mais evoluídas de 

organização e de atuação perante um fenómeno que lhes exige respostas mais prontas 

e eficazes.  

Ao nível de apoio comunitário, saúda-se o reforço do Mecanismo de Proteção Civil e a 

sua agilização no espaço da União Europeia, como aqui ficou dito. 

Mas não ficamos descansados! 

É fundamental mudar de paradigma e apostar numa Proteção Civil cada vez mais 

Preventiva, tal como parece estar a acontecer de uma forma acelerada em Portugal, 

ainda que tardiamente e por tristes razões.  

E é preciso fazê-lo antes que maiores desgraças nos atinjam. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, informo que iremos produzir um documento final 

de sístese e conclusões sobre esta conferência e que o mesmo vos será enviado. Serão 

também publicadas as apresentações de hoje na página web da conferência. 

Encerramos agora os trabalhos, desjando-vos um bom regresso a vossas casas e à luta! 

Muito obrigado. 

 

AFC, 18 maio de 2019 


