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1 – Apresentação 

As IX Jornadas Novos Paradigmas da Proteção Civil, conferência técnica e científica 

nacional, e International Meeting on Forest Fires in Europe, encontro internacional, 

realizaram-se no dia 18 de maio de 2019, na Exponor – Feira Internacional do Porto, em 

Matosinhos (Portugal). Como projeto liderado pela Direção da Licenciatura em 

Engenharia de Proteção Civil da Universidade Lusófona do Porto, a conferência teve uma 

organização tripartida entre a Universidade Lusófona do Porto (ULP), a Associação 

Lusófona de Proteção contra Incidentes, Acidentes e Desastres (PAFO) e a Federation of 

the European Union Fire Officers Associations (FEU), estando integrada no evento The 

Safe EXPO (16-18 de maio de 2019 | Exponor – Matosinhos- Portugal). 

O programa desenvolveu-se em torno do tema geral “Grandes incêndios florestais: um 

novo desafio para a Europa”, estruturado da seguinte forma: 

8:30 Abertura do secretariado  

9:30 Sessão de abertura 

MESA DE HONRA: Natália Pereira | Adjunta da Administração da ULP Universidade Lusófona do Porto 

(Portugal) Cândida Manuel | Diretora da Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias da ULP 

Universidade Lusófona do Porto (Portugal) Domingos Patacho |Coordenador do Grupo de Trabalho das 

Florestas da Quercus (Portugal) 

10:20 Conferência plenária 1 
As Alterações Climáticas e os Incêndios Florestais na Europa 

Luciano Lourenço | Professor Catedrático - Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra (Portugal) 

 

11 de maio de 2018 | Vale de Cambra (Portugal) 
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11:00 Conferência plenária 2 
Desafios futuros para os Bombeiros  

Göran Schnell | Chief Fire Officer - Ex-Chefe de Defesa Civil da OTAN (Suécia) 

11:40 Assinatura de protocolos  

12:00 Visita ao espaço da The Safe EXPO 

Paragem para almoço | Servido no local. 

14:30 Reabertura 

14:45 Painel 1: Grandes Incêndios Florestais na Europa 

Moderador: Xavier Romão | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Portugal) 

Grande Incêndio Florestal de Atenas e a fragilidade dos espaços periurbanos 

Anastassios Pappas | Chief Fire Officer - FEU | Comandante responsável pela Gestão dos Incêndios 

Florestais em 2018 (Grécia) 

Perspetiva do Reino Unido – Incêndio rural de Winter Hill  

Jon Charters | Area Manager – Head of Service Delivery (North West) (Reino Unido) 

Grande Incêndio Florestal de 2018 na Suécia  

Anders Persson | Coronel – Força Aérea da Suécia (Suécia) 

Debate 

16:15 Painel 2: Prevenção e cultura de segurança  

Moderador: Chris Addiers | Federation of the European Union Fire Officers Associations (Bélgica)  

Uma perspetiva sobre os incêndios florestais nos Estados Unidos 

Marc Castellnou | Chief Fire Officer – Serviço de Bombeiros da Catalunha | Presidente da Fundación de 

Ecología del Fuego y Gestión de Incendios Pau Costa Alcubierre (Espanha) (não pôde comparecer sendo a sua 

participação substituída por Dan Eggleston | Presidente da IAFC – International Assocition of Fire Chiefs 

(USA), que centrou a sua intervenção na temática dos Incêndios florestais e socorro nos Estados 

Unidos. 

O que mudou em Portugal após os Grandes Incêndios de 2017? 

José Pedro Lopes | Diretor Nacional de Bombeiros – ANPC Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (Portugal)  

Incêndios Florestais e o Mecanismo de Proteção Civil da UE 

Laurent Alfonso | Fire Brigade Officer – Pau Costa Foundation (França) 

Debate 

18:00 Encerramento 

Registaram-se 547 inscrições on-line, com uma proveniência geográfica que se estendeu 

do norte ao sul do Continente e Região Autónoma da Madeira, para além de vários países 

europeus, África e América. Numa plateia em que acabaram por marcar presença cerca 

de 400 pessoas, destacaram-se numerosos autarcas, responsáveis e técnicos de serviços 

nacionais, regionais e locais, de associações e de várias empresas ligadas aos setores da 

Proteção Civil e das Florestas, professores, estudantes e um naipe alargado de outros 

interessados. Estiveram presentes representantes da maioria dos Agentes de Proteção 

Civil portugueses, incluindo comandantes e outros quadros de comando de algumas 

dezenas de corpos de bombeiros e de associações humanitárias do norte, centro e sul do 
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País, e representantes dos Estados Unidos da América, Grécia, França, Reino Unido e 

Suécia. 

A participação em todos os momentos da conferência, incluindo almoço servido no local, 

seguiu a tradição de ser totalmente gratuita para os participantes, num esforço financeiro 

partilhado entre a Universidade Lusófona do Porto, a organiação do The Safe Expo e da 

REDIFOGO - Material de Protecção e Segurança, Lda., empresa que mais um ano apoiou o 

evento. 

Para além destes, a conferência foi ainda apoiada institucionalmente pelas seguintes 

entidades e organizações: 

• Associação Florestal Entre Douro e Tâmega 

• Associação Florestal Entre Douro e Vouga 

• Associação Nacional dos Alistados das Forças Sanitárias 

• Associação Portuguesa de Segurança 

• DREAMS - Centre for interdisciplinary development and research on environment, 

applied management and space 

• CEIPC -Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil 

• Cofac – Cooperativa de Formação e Animação Cultural C.R.L. 

• Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias | ULP 

• Forestis – Associação Florestal de Portugal 

• GIFF – Gestão Integrada e Fomento Florestal, Lda. 

• Licenciatura em Engenharia de Proteção Civil | ULP 

• Mestrado em Proteção Civil | ULP 

• Projeto Da Vide 

• Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

• RAGROUP - Civil Protection and Risk Analysis Group Portugal | ULP 

• Rede Scientiae 

A Comissão Organizadora foi presidida pelo Professor Doutor Artur Fernandes Costa, 

diretor da Licenciatura em Engenharia de Proteção Civil da ULP, com Dr. Chris Addiers, 

Presidente da FEU, e Cmdt Pedro Rios, Presidente da PAFO, seus vice-presidentes. 

Integrou ainda vários docentes (Carlos Hermenegildo, Mónica Santos, Nuno Santos, Paulo 

Jerónimo, Tiago Ferreira) e estudantes (Ana Rocha, António Castro, Cristiana Cavadas, 

Daniel Reis, Emanuel Dias, Flávio Moreira, João Monteiro, José Canha, Júlio Melo, Márcio 

Ribeiro, Miguel Sousa, Pedro Garcia, Pedro Silva, Victor Ferreira), da Universidade 

Lusófona do Porto. 
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Dada a natureza internacional e a participação maioritária de oradores estrangeiros, a 

conferência decorreu com as línguas oficiais de Português e Inglês e tradução simultânea 

PT>EN e EN>PT.  

 

2 – Síntese dos trabalhos 

09h30 Abertura dos trabalhos 

A sessão iniciou-se no horário previsto, com uma breve alocução do presidente da 

Comissão Organizadora, que desempenhou ao longo de toda a conferência o papel de 

speaker. Este saudou os presentes, agradeceu a organizadores, patrocinadores e demais 

instituições apoiantes, palestrantes, moderadores e plateia, e fez um breve histórico e um 

enquadramento justificativo do tema central da conferência, apresentnado 

resumidamente o programa. Destacou o aumento da frequência de incêndios em países 

cada vez mais a Norte, na Europa, e a urgência de se refletirem as implicações das 

alterações climáticas na Europa em matéria de incêndios florestais (IF) e a preparação dos 

sistemas nacionais de proteção civil para enfrentarem novos desafios. Com um naipe de 

oradores que foram primeiros atores nos acontecimentos mais críticos na Europa ao 

longo dos últimos anos, especialmente em 2017 e 2018 (Portugal, Grécia, Reino Unido, 

Suécia), representantes de instituições de cúpula do setor da Proteção Civil 

(nomeadamente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Mecanismo 

de Proteção Civil da EU) e especialistas e investigadores de vários quadrantes, acredita 

que a conferência será palco priveligiado para uma troca de experiências e uma reflexão 

enriquecedoras para todos e que contribua para a nossa preparação coletiva para o 

futuro. 

Mesa de Honra 

Doutora Natália Pereira, Adjunta da Administração da Universidade Lusófona do Porto 

(Portugal), Doutora Cândida Manuel, Diretora da Faculdade de Ciências Naturais, 

Engenharias e Tecnologias da Universidade Lusófona do Porto (Portugal) e Dr. Domingos 

Patacho, Coordenador do Grupo de Trabalho das Florestas da Quercus (Portugal). 

A Professora Cândida Manuel inicia, referindo que o Planeta está a mudar e é necessário 

acautelar a sustentabilidade dos recursos naturais. Frisa a importância da ULP e do Grupo 

Lusófona, a sua dimensão e presença geográfica, estando presente em cinco países, 

sendo o maior projeto universitário privado português. A ULP mantém uma forte relação 

com a sociedade civil na partilha de conhecimento. Termina, tecendo um elogio à 

conferência Novos Paradigmas da Proteção Civil, já na IX edição, sendo a maior 

conferência do ano sobre o tema dos incêndios florestais. 
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O convidado Dr. Domingos Patacho salientou que a Quercus já vem alertando para “a 

falta de ordenamento e gestão da floresta, a expansão das monoculturas de espécies 

exóticas e muito combustíveis e o risco de incêndio associado”, desde 1985, e que os 

incêndios são “em Portugal o maior problema ambiental devido aos impactes da 

destruição dos ecossistemas, da fauna, das emissões de fumo com partículas inaláveis, 

dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa. Também aumentam a erosão dos 

solos, desertificação, redução da infiltração da água na terra, com o escoamento 

torrencial das cinzas com nutrientes e metais para os rios e ribeiros, podendo colocar em 

causa a qualidade da água em captações para abastecimento público”. Sublinha que, 

apesar de Portugal estar na região Mediterrânica, com clima especialmente adverso, 

“menos de 2% das ignições tem causa natural em trovoadas secas” e que o primeiro 

alerta vermelho para os mega incêndios já havia ocorrido em 2003, em que arderam mais 

de 425 mil hectares e morreram 23 pessoas. Sobre os grandes incêndios de 2017, recorda 

que, segundo o especialista Marc Castellnou Ribau, “a energia calorífica emitida pelos 

incêndios de junho e de outubro em Portugal, foi respetivamente de 68 e 142 vezes a 

bomba atómica de Hiroshima, ou seja, mais de 210 bombas atómicas! Nos incêndios de 

15 de outubro de 2017, em Portugal, foi atingida a propagação mais rápida que se 

conhece, mais de 14.000 ha / hora (Furação Ofélia). Só em 2017, em Portugal a emissão 

de cinzas equivaleu a dez anos de emissão de cinzas vulcânicas”. 

Fala das causas no início do IF de Pedrogão, como apurado no relatório do Prof. Xavier 

Viegas, sendo devido ao contacto das copas das árvores com as linhas elétricas. 

Chegaram a arder cerca de 100 mil hectares de eucalipto, sendo uma espécie que 

provoca muitos focos secundários devido à projeção das cascas em combustão e que no 

dia 15 de outubro muitas das casas arderam, estando os matos limpos à volta, devido à 

projeção de partículas e não de contacto direto com o incêndio. Apela ao estudo 

aprofundado deste tipo de situações. 

Sobre 2018, assinala que, mais uma vez, Portugal registou a maior área ardida na União 

Europeia, com 38 mil hectares, sendo que 27 mil foram na Serra de Monchique, no 

Algarve, consequência do incêndio inicial, dominado no segundo dia, mas que se 

descontrolou depois, devido a reacendimento, circunstância que revela problemas de 

coordenação no combate ao fogo. No mesmo ano, o total da área ardida na Suécia foi de 

cerca de 25 mil hectares, “menos que o incêndio de Monchique”, diz. 

O Dr. Domingos Patacho conclui afirmando que “a problemática dos IF ou rurais é 

complexa, no entanto, deverá existir a melhor articulação entre todas as entidades 

envolvidas para minimizar os impactes sobre a floresta, ambiente e sociedade”. 

A Doutora Natália Pereira caraterizou sumariamente a ULP e destacou o seu papel na 

ligação à sociedade civil em diferentes domínios e, especialmente, na área da Proteção 

Civil, com atividades regulares e projetos educativos pioneiros em Portugal, como é o 
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caso da presente conferência e dos cursos de Licenciatura em Engenharia de Proteção 

Civil e de Mestrado em Proteção Civil. 

10h30 Conferência Plenária 1 

Às 10h30, iniciou-se a primeira conferência plenária, initulada “As Alterações Climáticas e 

os Incêndios Florestais na Europa / Climate Change and Forest Fires in Europe”, sendo 

orador Luciano Lourenço, Professor Catedrático do Departamento de Geografia e 

Turismo, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra (Portugal) 

O Professor Luciano Lourenço começou por afirmar que as mudanças climáticas têm 

origens mistas, naturais e resultantes da ação do homem. O orador refere que é nas 

causas antrópicas que se pode e deve incidir. 

A responsabilidade dos IF de 2017 foi atribuída às condições meteorológicas, mas para o 

orador, existem dúvidas se não houve mais responsáveis. Reafirma que o início de cada 

incêndio começa com uma ignição e pergunta quem despoleta essa ignição, pois o que 

está em causa é o que dá início ao incêndio. 

Para o orador há muitos IF que não estão associados às alterações climáticas. Foi 

produzida muita legislação, mas o que verdadeiramente falta é intervir na estrutura base 

do socorro e na organização do território. Luciano Lourenço critica a pouca atividade na 

realização das faixas de gestão de combustíveis para a prevenção das infraestruturas e 

vias de comunicação e menciona um ponto positivo com a plantação de pinheiro manso 

nos alinhamentos das linhas elétricas, mudando a espécie anteriormente existente. 

Contudo ainda há um grande trabalho por fazer para Portugal baixar o número de 

incêndios em relação aos parceiros europeus. Refere também que o número de ignições e 

a área ardida têm aumentado em Portugal, o que não se pode justificar com as mudanças 

climáticas porque, argumenta, “outros países com as mesmas caraterísticas de Portugal 

estão a evoluir em sentido contrário”. 

Para concluir, o orador aponta como causas o desordenamento e o abandono das áreas 

rurais, principalmente no interior, e o imperativo de se reduzir o número de ignições. 

11h10 Conferência Plenária 2 

Cerca das 11h10 deu-se início à segunda conferência plenária “Desafios futuros para os 

Bombeiros / Future Challenges For Fire Fighters”, por Schnell Göran, Chief Fire Officer, Ex-

Chefe de Defesa Civil da OTAN (Suécia). 

O orador começou por se apresentar e anunciar que ia falar sobre as dificuldades dos 

bombeiros nos incêndios. Faz uma pergunta – Como podemos abordar estas situações? – 

e carateriza o trabalho dos bombeiros como sendo muito exigente, tanto a nível físico 

como mental. 
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Exemplifica com o 11 de setembro de 2001, uma ocorrência que afetou o mundo inteiro; 

o cenário foi catastrófico e colocou na agenda política o problema da proteção civil. 

Reconhece de forma emocionada o trabalho dos bombeiros. Os bombeiros não contavam 

com aquele cenário: com a queda das torres, toda a estrutura de coordenação e comando 

ficou também destruída, o comando das operações ficou debaixo dos escombros, muitos 

bombeiros morreram e o socorro ficou descontrolado. Muitos operacionais ficaram muito 

afetados psicológica e fisicamente mas, mesmo assim, continuaram a socorrer as vítimas 

durante a ocorrência. Refere que era uma questão de sobrevivência, não se podiam ir 

abaixo, era um cenário de guerra. Para os bombeiros foi muito difícil, tiveram que se 

recompor e continuar a socorrer as vítimas. Com o 11 de setembro a sociedade civil 

aumentou o seu respeito pelos bombeiros.  

O orador continua com outro acontecimento catastrófico, o tsunami de 2004, no Oceano 

Índico, referindo que foi mais uma surpresa para o mundo, que ninguém esperava. As 

equipas de socorro tiveram que trabalhar isoladamente, muitas vezes sem coordenação. 

Os bombeiros tiveram que fazer tarefas para as quais não estavam preparados, mas 

mesmo assim não baixaram os braços.  

Olhando para trás, regista que os desastres naturais afetam cada vez mais as populações, 

acrescentando novos exemplos, como o furacão Katrina, nos EUA e o recente ciclone que 

afetou Moçambique. Estas catástrofes não são marcantes só pela perda de vidas 

humanas, mas também pelas enormes consequências económicas e pelo teste que 

representam à capacidade de resposta a emergências num patamar global, diz. 

Alerta para as consequências do aquecimento global, desde o aumento da poluição ao 

degelo dos glaciares e riscos para as populações das áreas costeiras face à previsível 

subida do nível das águas do mar. Alerta para a necessidade de uma grande mobilização 

que transcende o nível local ou dos países e se projeta para níveis internacionais. Diz que, 

com o aumento dos incêndios e de outros fenómenos adversos, caberá aos bombeiros 

lidar com as consequências e não com as causas e que tudo vai acontecer mais depressa 

do que esperamos. Teremos futuro? - pergunta. 

Elenca ainda o fenómeno do terrorismo, cada vez mais mortífero, as alterações de ordem 

pública cada vez mais frequentes e violentas, o problema das centrais nucleares, com 33 

acidentes nucleares nos últimos 67 anos, categorizados entre os níveis 5 e 7 numa escala 

de (0-7), os acidentes ferroviários e aéreos, mais uma vez os incêndios florestais, mais 

severos e mais frequentes, e, ainda, os acidentes e incêndios em túneis, também 

frequentes e de difícil resolução para os bombeiros. 

Para o orador, a sociedade está a mudar e com isso também a natureza dos problemas 

com que os bombeiros têm que lidar na sua ação. Dá o exemplo da Suécia, onde 20% da 

população não nasceu no país e possui cultura e hábitos diferentes, acrescentando que os 

bombeiros terão que ter conhecimentos e formação para fazer o socorro a essas pessoas. 
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Deixa um repto: é necessária uma avaliação de risco global, é necessária formação a nível 

internacional e, cada vez mais, interação entre os meios de socorro dos vários países. 

Para o orador, as equipas de bombeiros têm que se preparar fisicamente e mentalmente, 

é necessário ter conhecimentos de inglês e ter literacia informática. O bombeiro do 

futuro tem um grande desafio pela frente. O bombeiro é o maior defensor da nossa 

sociedade. Termina, dizendo que é necessário que o poder político não deixe de apostar 

no socorro e na emergência. 

11h50 Assinatura de protocolos 

Foi assinado um protocolo entre a Universidade Lusófona do Porto e a Academia 

Bernardo da Costa visando a cooperação interinstitucional em vários domínios e, no 

imediato, a realização conjunta de um curso de pós-graduação em Sistemas de 

Segurança. 

Os trabalhos da manhã foram encerrados cerca das 12h10 com uma visita ao espaço da 

The Safe EXPO, seguindo-se depois para almoço, às 13h00. 

14h45 Painel 1: Grandes Incêndios Florestais na Europa | Great Forest Fires in Europe 

A sessão da tarde foi retomada às 14h45 com o Painel 1 intitulado “Grandes Incêndios 

Florestais na Europa | Great Forest Fires in Europe”, com a moderação do Prof. Xavier 

Romão, professor da Faculdade de Engenharia de Universidade do Porto. A sessão iniciou 

com a comunicação de Anastassios Pappas, comandante responsável pela Gestão dos 

Incêndios Florestais para a época de 2018 na Grécia, intitulada de “Grande Incêndio 

Florestal de Atenas e a fragilidade dos espaços periurbanos / Great Forest Fire of Athens 

and the fragility of peri-urban spaces”.  

Anastassios Pappas apresentou as especificidades e condicionantes dos incêndios de 23 

de julho de 2018 na Grécia (Kineta e Mati), onde foram afetadas cerca de 16500 pessoas, 

morreram 102 pessoas e 2500 casas arderam, bem como centenas de carros foram 

destruídos. Começou por deixar uma pergunta no ar “- Qual a importância da falta de 

chuva nos IF?” e passou à caraterização geográfica da região de Atenas e a uma análise 

extensiva das condições meteorológicas nos dias antecedentes e no dia do incêndio. O 

orador referiu que, naquele dia, registou-se um fenómeno atípico: durante os últimos 50 

anos, foi o único dia em que o vento vinha de oeste.  

O primeiro incêndio iniciou-se às 12h03 em Kineta e houve falta de meios para o 

combater, ficando 1500 pessoas afetadas. Às 16h57 começou o incêndio de Mati, 

localizado numa zona balnear e 15 mil pessoas foram afetadas. O incêndio teve causas 

humanas, pois foi um indivíduo que fez uma queima de sobrantes em condições 

atmosféricas adversas, com 39 °C de temperatura e rajadas de vento na ordem dos 

105km/h.  
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Como conclusão, Anastassios Pappas, identificou alguns problemas graves neste incêndio, 

nomeadamente, falta de ordenamento do território, construção desordenada e ilegal, 

falta de gestão de combustíveis na envolvente das casas, ruas estreitas e algumas delas 

localizadas na lateral do mar e sem saída, a falta de espaços amplos tipo praças, a 

morfologia da costa com arribas sem acessos fáceis à praia, a plantação de pinheiros na 

única avenida que poderia ser uma barreira à progressão do incêndio e a falta de 

informação sobre o perigo de Incêndio Florestal por parte da população.  

A segunda intervenção da tarde, esteve a cargo de Jon Charters, Area Manager – Head of 

Service Delivery (North West) (Reino Unido), intitulada de “Perspetiva do Reino Unido – 

Incêndio rural de Winter Hill / A UK Perspective – Winter Hill moorland fire”.  

Jon Charters fez uma caracterização do incêndio que durou 41 dias (de 28 de junho a 8 de 

agosto de 2018), bem como da resposta por parte dos serviços à emergência. O incêndio 

ocorreu numa zona com várias antenas de comunicações e uma grande diversidade de 

fauna e flora, pôs em risco várias infraestruturas críticas e percorreu uma área de 18 km2. 

Para a realidade do Reino Unido, “foi um grande incêndio, tendo sido decretado a 30 de 

junho como um incidente grave”, disse. 

Este incêndio mostrou algumas fragilidades, especialmente a falta de formação dos 

bombeiros na área dos incêndios florestais, que, até à data, “não são grande preocupação 

do Reino Unido”. Isso dificultou o combate, bem como a natureza do combustível 

principal deste incêndio, a turfa, que levou cerca de uma semana a ser consumido pelo 

fogo, libertando fumo durante todo esse tempo. Para conclusão, disse que os bombeiros 

nestes teatros de operações continuam a sofrer acidentes, que as condições climáticas 

estão a mudar. Que o Reino Unido tem que formar equipas para dar resposta a estes 

acontecimentos e que estão a dinamizar iniciativas com os proprietários para reduzir os 

riscos e aprender com ocorrências anteriores. 

Seguiu-se a intervenção intitulada “Grande Incêndio Florestal de 2018 na Suécia / The 

Great Forest Fire of 2018 in Sweden”, realizada por Anders Persson, Coronel da Força 

Aérea da Suécia, também em representação de Johan Szymanski, Chief Fire Officer, do 

Corpo de Bombeiros de Mora (Suécia). 

Anders Persson começou por se apresentar, dizendo que foi piloto e que faz parte da 

formação de bombeiros, que a Suécia, sendo um país do Norte da Europa, com invernos 

prolongados, tem-se deparado com uma nova realidade, os IF, com um número elevado 

de ocorrências por dia. Passou a analisar as especificidades do incêndio ocorrido a 16 de 

julho de 2018 na Suécia, que caracteriza como “IF num ambiente complexo”. O incêndio 

começou num campo de tiro militar, com origem numa descarga atmosférica, levando 7 

dias a controlar. A resposta dos bombeiros foi rápida mas, porque havia muitos engenhos 

explosivos por detonar na área, tiveram que se retirar para uma zona segura. O combate 

com recurso a meios aéreos ficou impossibilitado porque não podiam voar a baixa 



10 

 

altitude para fazer descargas de água (a altitude de segurança, acima dos 600m, impedia 

que as descargas de água surtissem efeito). Após alguns dias com o incêndio a progredir, 

apesar do reforço dos meios de combate, a situação tornou-se crítica, reunindo-se no 

local vários peritos e políticos. Foi decretado o estado de emergência. Com cerca de 80 

incêndios simultâneos e os bombeiros esgotados, foi solicitada ajuda à UE a 23 de julho, 

sendo apoiados com meios da Alemanha, França, Polónia e Portugal. 

Foram aplicadas várias estratégias para a extinção do incêndio, desde a realização de 

fogos controlados na envolvência da zona militar, para criar uma faixa de contenção ao 

incêndio, ao lançamento de toneladas de neve trazidas de uma estância de esqui 

próxima, mas sem sucesso. Com a falta de capacidade de combate, decidiu-se fazer um 

teste com recurso a um engenho explosivo (bomba militar). Com esse exercício, foi 

demonstrado que a explosão de uma bomba de 250 kg ao nível do solo, suprimindo o 

oxigénio, consegue extinguir incêndios num raio de pelo menos 150 m. Esclarece que só 

foi possível este tipo de atuação não convencional por se tratar de uma área militar, não 

sendo possível numa outra qualquer zona. São precisos estudos mais aprofundados, a 

técnica requer muita coordenação e controlo e para a sua aplicação com sucesso é 

fundamental o apoio da UE, concluiu. 

No período de debate foram colocadas várias questões da plateia, entre elas:  

Foi perguntado a Anders Persson se o uso da bomba é uma boa solução para o combate 

aos IF. Como resposta, este disse que só se pode aplicar em último recurso, mas não deve 

ser posto de parte o seu uso e que alguns países, como a China, já usaram bombas para 

combate a IF de forma mais ofensiva e não como último recurso. 

Foi perguntado ao orador Anastassios Pappas sobre a falta de meios de combate no 

incêndio de Atenas. Disse que, naquele caso, um dos grandes problemas foi devido a ser 

uma zona onde a construção foi feita de forma ilegal e desordenada, onde as ruas não 

permitiram a entrada dos meios de socorro por serem estreitas. Relativamente à escassez 

de meios e a má utilização dos mesmos, disse que já foram atribuídas responsabilidades a 

algumas pessoas. O orador Grego também foi questionado sobre a falta de rigor na 

análise do risco de incêndio para aquele dia e se está a ser feita alguma coisa para educar 

as pessoas para o risco de catástrofe. O interpelado responde dizendo que as pessoas não 

estão preparadas e dá o exemplo de uma pessoa que morreu no incêndio daquele dia a 

filmar o incêndio. Continua dizendo que é difícil educar as pessoas quando não há uma 

cultura de segurança. Relativamente ao risco de incêndio, disse que não havia muito a 

fazer, devido à imprevisibilidade do tempo. 

16h15 Painel 2: Prevenção e cultura de segurança | Safety culture and prevention 

Segui-se o Painel 2: Prevenção e cultura de segurança | Safety culture and prevention, 

que iniciou às 16.15, com a moderação de Chris Addiers Presidente da Federation of the 

European Union Fire Officers Associations. Devido a impedimento de última hora do 
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orador programado, Marc Castellnou, do Serviço de Bombeiros da Catalunha e Presidente 

da Fundación de Ecología del Fuego y Gestión de Incendios Pau Costa Alcubierre, de 

Espanha, a primeira intervenção esteve a cargo de Dan Eggleston, Chefe dos Bombeiros 

do Condado da Virgínia (EUA) e Presidente da International Association of Fire Chiefs, que 

manifestou algumas preocupações. Salientou que, nos EUA, o número e a intensidade das 

catástrofes naturais têm aumentado, que a área ardida em resultado de incêndios 

florestais e o número de bombeiros feridos no seu combate também têm aumentado e 

que 80% a 90% do orçamento é investido no combate e não na prevenção. Referenciou 

um incêndio ocorrido no Estado da Califórnia em que morreram 89 pessoas que 

preferiram ficar em casa a seguir as recomendações de evacuação, reforçando que nesse 

local tinham sido financiadas ações específicas de preparação para a evacuação e para a 

gestão de combustível, pelo que as pessoas deveriam estar preparados. Elencou algumas 

medidas que estão a ser implementadas para minimizar as consequências dos incêndios e 

concluiu, afirmando que os métodos ofensivos são os mais eficazes e o planeamento é a 

melhor ferramenta.  

Seguiu-se a intervenção intitulada “O que mudou em Portugal após os Grandes Incêndios 

de 2017? / What changed in Portugal after the Great Fires of 2017?” realizada por José 

Pedro Lopes, Diretor Nacional de Bombeiros, da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil (Portugal). Na primeira parte da sua intervenção, destacou a gravidade dos 

incêndios florestais ocorridos durante o ano de 2017, apesentando vários indicadores 

caraterizadores. No seguimento, passou a deter-se no que mudou em resultado dessas 

fatalidades. Relativamente às medidas preventivas e organizacionais, enunciou e 

aprofundou várias medidas: a reforma do modelo com aproximação do combate à 

prevenção, a profissionalização e especialização dos operacionais, o reforço da segurança 

das populações (com implementação do programa “Aldeia Segura”, nomeadamente), a 

elaboração de um plano com vista à redução do número de ignições, a instituição do 

programa de cadastro e intervenção territorial, a criação de um programa de 

voluntariado jovem para a natureza e floresta, o aumento do número de Equipas de 

Intervenção Permanente (EIP), nos Corpos de Bombeiros e a sua implementação em todo 

o território nacional, a criação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) e a 

criação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais que coordenará o SGIFR. 

Acreditando que muito está a ser feito e que já há resultados possitivos dessa atuação, 

concluiu, mencionando que a estrutura governamental deve continuar a apostar nos 

bombeiros e que a profissionalização dos bombeiros deve ir muito mais além do que a 

criação das EIP, que não garantem uma carreira nem segurança no vínculo.  

A última intervenção, esteve a cargo de Laurent Alfonso, Fire Brigade Officer, da Pau 

Costa Foundation, intitulada de “Mecanismo de Proteção Civil da UE e os Incêndios 

Florestais / EU Civil Protection Mechanism and Forest Fires”.  
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Começa por realçar que todos os países têm um problema em mãos com os grandes 

incêndios florestais. Será que temos meios suficientes? Será que conseguimos enfrentar 

estes incêndios?, pergunta. Para o orador, o Mecanismo Comunitário de Proteção Civil 

(MIC) é parte da solução deste problema. Ele foi criado em 2001 e, presentemente, é 

composto por 34 Estados Membros mais a Croácia, Islândia, Noruega, Macedónia, Sérvia 

e Turquia. 

Recentemente, a estrutura do MIC foi reorganizada com uma nova abordagem, não só 

para reação às ocorrências, mas também para prevenção das mesmas. O MIC baseia-se 

em sete pilares que englobam a fase preparatória e a fase de resposta: 

1. O Emergency Response and Coordination Centre (ERCC). 

2. O Common Emergency Communication and Information System (CECIS). 

3. A identificação de equipas de intervenção e de apoio diferenciado disponíveis nos 

Estados Membros. 

4. A definição e mobilização/despacho de equipas de avaliação e coordenação. 

5. Medidas que visam facilitar transporte de meios e recursos para os TO’s. 

6. Implementação de um programa de treino para equipas de intervenção, para 

peritos e para equipas de avaliação e coordenação. 

7. Workshops, seminários e projetos piloto focalizados nas operações. 

A ativação do MIC é feita através do Emergency Response Coordination Centre (ERCC) 

sediado em Bruxelas, em funcionamento 24h, 7 dias/semana. Qualquer país pode ativar o 

MIC, sendo o pedido de ajuda gerido pelo ERCC que desencadeia o pedido para todos os 

estados membros e recebe, destes, as capacidades que cada um tem para oferecer. O 

ERCC reencaminha as disponibilidades dos países que querem ajudar para o país em crise 

e este pode aceitar ou não a ajuda ou escolher os meios que preferir de entre aqueles 

que estão a ser disponibilizados. Dá o exemplo de 2017, em que o MIC foi ativado 32 

vezes por países de todo mundo para situações de ciclones, surtos de febre amarela, 

inundações, refugiados, sismos e incêndios florestais. 

O MIC tem à sua disposição 156 Módulos, onde cada um passou por três fases de 

aprovação:  do comprometimento e aplicação, da certificação e do registo. O processo de 

aprovação de cada Módulo demora cerca de 2 anos até o mesmo estar disponível para 

ser utilizado. Reforça que é uma vantagem os países terem Módulos certificados, para 

colaborarem em caso de emergência reforçando o princípio de solidariedade entre 

Estados, que carateriza a UE. 

Faz referência à alteração do MIC, que ficará capacitado para dar uma resposta mais 

rápida em situação de catástrofe e com uma maior capacidade na prevenção, através de 

um aumento de recursos e do reforço do orçamento, para capacitar mais equipas de 

resgate, termina. 
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Laurent Alfonso termina dizendo que, na sua opinião, é fundamental diminuir a 

burocracia necessária para as ativações e para a inclusão de equipamentos e que é 

necessário aumentar ainda mais o orçamento disponível. 

18h00 Encerramento 

Concluído este último painel, o presidente da Comissão Organizadora fez um breve 

resumo e deu por encerrados os trabalhos. 

 

3 – Conclusões 

Podem fixar-se as ideias principais e mais consensuais conclusões seguintes: 

 A tendência para a ocorrência de incêndios florestais e rurais em países a latitudes 

mais altas na Europa, como o Reino Unido e a Suécia, com frequência e dimensão 

não habituais e para os quais, nem a sociedade civil, nem os sistemas de proteção 

civil locais estão devidamente preparados. 

 A virtude da troca de experiências numa lógica norte-sul na Europa, em que os 

países do norte terão muito a beneficiar com a experiência dos países do sul. 

 A virtude do Mecanismo Comunitário de Proteção Civil (MIC) como plataforma 

para a coordenação de ajuda entre países da UE e, em breve, também, como 

fornecedora de meios estratégios e de combate em situações de maior gravidade. 

 A necessidade da simplificação burocrática do MIC na ativação de meios e o 

reforço do seu orçamento. 

 A aparente constatação de que existe uma relação positiva direta entre as 

alterações climáticas e os incêndios florestais e rurais ocorridos na Europa, 

especialmente quando se analisa o número de ocorrências e respetiva severidade 

em países da Europa localizados mais a norte (casos da Suécia e do Reino Unido, 

nomeadamente). Essa relação faz prever a ocorrência de incêndios cada vez mais 

frequentes, maiores, mais difíceis de combater e com consequências mais graves 

no futuro. 

 A necessidade de uma agenda europeia e ao nível dos países que prepare os 

sistemas de proteção civil para as consequências das alterações climáticas em 

matéria de resposta aos incêndios florestais, mas não só. 

 A incerteza quanto a uma relação direta entre as alterações climáticas e o 

aumento da frequência dos incêndios e da sua severidade quando se comparam 

os países mediterrânicos, e a singularidade do caso português (mais) e do 

espanhol (menos), que contrariam a tendência de diminuição do número de 

ignições e de área ardida observada nos demais países mediterrânicos com a 

mesma variabilidade climática e que apontam para outras razões. 
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 A constatação de que a maioria das ignições que provocam incêndios não tem 

origem natural e, consequentemente, a necessidade da aposta na educação das 

populações para se reduzir comportamentos de risco na floresta e o número de 

ignições provocadas pelo homem. 

 O imperativo do ordenamento do território,  prevenindo o despovoamento dos 

espaços rurais e a correta gestão dos espaços florestais e periurbanos, bem como 

a necessidade do reforço de medidas estruturais para defesa da floresta contra 

incêndios, especialmente nos países do Sul da Europa. 

 A necessidade de um maior reconhecimento e dignificação dos bombeiros, 

profissionais de quem a sociedade tudo espera em matéria de socorro em 

situações cada vez mais exigentes em contextos cada vez mais adversos e, 

frequentemente, de consequências também desconhecidas. O Bombeiro do 

Futuro será um importante garante da estabilidade da sociedade. O Bombeiro do 

Futuro terá que estar preparado e treinado para novos cenários, menos de escala 

local e mais de escala ampliada, incluindo uma enorme panóplia de acidentes 

catastróficos de grande escala, com origem natural ou antrópica, cada vez mais 

com produtos químicos perigosos, ou resultantes de atos de terrorismo 

convencional e com agentes NRBQ, em contextos globais e multiculturais, 

internacionais ou interregionais. O Bombeiro do Futuro também terá que ter 

treino em equipas internacionais, domínio de tecnologias informáticas e saber 

falar inglês! 

 Na sequência dos grandes incêndios de 2017, o Conselho de Ministros de 

Portugal, com base no relatório da Comissão Técnica Independente, decidiu 

adotar um conjunto de medidas que estão a avançar no terreno a várias 

velocidades, incluindo a reforma do modelo de defesa da floresta contra incêndios 

(este segundo princípios que procuram aproximar a prevenção e o combate, o 

reforço da profissionalização, a capacitação adicional do sistema e a 

especialização de meios), o aumento da segurança das populações e dos próprios 

espaços rurais, nomeadamente apostando em programas para sensibilização, 

informação e mudança de hábitos e comportamentos na relação das pessoas com 

a floresta (Programa “Pessoas Seguras”), na proteção de povoados dispersos 

(Programa “Aldeia Segura”) e na redução do número de ignições. 

 Outras linhas de atuação em Portugal passam pela criação de Unidades Locais de 

Proteção Civil nas freguesias, estímulos ao voluntariado e ao envolvimento de 

todos os parceiros das fileiras florestais, pelo recurso a meios tecnológicos 

avançados para apoio de operações de socorro (especialmente nos domínios da 

previsão meteorológica, do comportamento dos incêndios florestais e da gestão 

de operações - Sistema de Apoio à Decisão nas Operações de Socorro), pelo maior 

aproveitamento de saberes técnico-científicos das comunidades académicas e 

científicas, pela aposta na formação escolar de jovens e por várias medidas que 
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contribuam para a redução da vulnerabilidade da floresta e, genericamente, de 

todos os espaços rurais. 

 Ainda no caso português, a constatação de que, apesar do esforço enunciado, é 

necessário um esforço adicional ao nível da criação e limpeza de faixas de gestão 

de combustível. 

 

 

NOTA FINAL E AGRADECIMENTO 

Não isento de opiniões pessoais dos autores, este documento foi elaborado com 

base na análise das comunicações produzidas pelos vários intevenientes, dos 

oradores ao público presente, assim como na posterior reflexão que se fez sobre 

todos os elementos recolhidos. O seu objetivo fundamental é o de deixar registo 

de uma reunião técnica e científica que reuniu um número significativo de peritos 

e responsáveis de topo nacionais e internacionais com intervenção direta nos 

assuntos em debate e um vasto público e se debruçou sobre temas de importância 

crucial para a Europa contemporânea: os incêndios florestais e as suas relações 

com as modificações climáticas a que assistimos, a capacidade de resposta dos 

sistemas de proteção civil dos países e da própria União Europeia e o papel dos 

bombeiros em tudo isso. 

Com as conclusões apresentadas, procura-se também deixar elementos de 

reflexão crítica sobre o que poderão ser alguns dos grandes desafios para os 

próximos anos em matéria de prevenção e combate de incêndios florestais na 

Europa, bem como dar perspetivas para a construção de um Futuro melhor. 

Quanto a Portugal, acredita-se haver ensinamentos úteis para o aperfeiçoamento 

do Sistema Nacional de Proteção Civil, na sua capacidade de se organizar e na sua 

função primária de “prevenir riscos colectivos inerentes a situações de acidente 

grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e 

bens em perigo quando aquelas situações ocorram”.  

A todos os que contribuiram para isso se agradece, contando que tenha valido a 

pena e que não se tenha desvirtuado nada daquilo que cada participante quis 

expressar livremente. 

 

Universidade Lusófona do Porto, 9 de julho de 2019. 


