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A 
Associação Nacional de Bombeiros Pro-
fissionais aliou-se a várias autarquias na 
celebração do Dia Mundial da Criança. 
Entre os dias 28 de maio e 1 de junho, 
a mascote da ANBP, “Zé Baril” marcou 
presença nas brincadeiras organizadas 
para os mais novos em Coimbra, Carna-
xide e freguesia de Santa Clara, no Alto 
do Lumiar.

Várias dezenas de crianças do ensino básico destas locali-
dades visitaram os espaços dedicados à celebração do seu dia. 
O Metre Zé Baril sensibilizou os mais novos para a necessidade 
de saber chamar o 112 ou de saber como proceder em caso de 
risco de incêndio.

Puderam ainda conhecer as viaturas dos bombeiros no seu 
interior e usufruir do tradicional “banho de espuma” que fecha 
habitualmente o evento.

 O projeto Zé Baril, Mestre da Proteção Civil, visita escolas 
de norte a sul do país para sensibilizar os mais novos para a 
problemática da proteção civil com ações em sala ou ao ar livre, 
onde apendem procedimentos. 

Zé Baril no 
Dia Mundial 
da Criança

Santa Clara 
Lumiar

Carnaxide

Coimbra
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“No decorrer da próxima década, o 
risco catastrófico de uma potencial esta-
ção de fogos a queimar 500 mil ou mais 
hectares em Portugal tem de ser uma séria 
consideração”, é a principal conclusão e o 
aviso deste estudo, em que foram ouvidos 
mais de 60 peritos de todas as vertentes 
do setor da proteção civil. A necessidade 
de preparar o país para uma catástrofe que 
poderá ultrapassar a de 2017 é premente, 
mas os autores questionam se o problema 
dos incêndios está a ser visto como uma 
“prioridade nacional”. Isto porque só algu-
mas as medidas recomendadas no relató-
rio de 2009 é que foram implementadas. A 
maior parte, relacionada com a gestão dos 
combustíveis e redução de ignições foram 
ignoradas. Por isso, as respostas ao por-
quê de o país ter-se visto na situação de 
2017 “são hoje as mesmas, tal como eram 
evidentes uma década atrás”. 

Os problemas continuam a ser os mes-
mos: há uma percentagem elevada de ter-
renos florestais não cuidados; houve um 
aumento, tanto em quantidade como em 
extensão, da carga combustível; há um ele-
vado número de ignições durante condi-
ções de extrema severidade; os crescentes 
períodos de tempo quente e seco asso-
ciados às alterações climáticas. Por estas 
razões é que o estudo conclui que em 2017 
“só era preciso o fósforo, e Portugal tem 
milhares de fósforos incontroláveis”.

As alterações climáticas, associadas 
ao desordenamento do território florestal 
e agrícola, são um grande problema para 

Reportagem

Esta é uma das conclusões do estudo “Portugal Wildfire Management in a New Era – 
Assessing Fire Risks, Resources and Reforms” de Mark Beighley e A.C. Hyde que analisa 
a estratégia portuguesa relativamente à defesa da floresta contra os incêndios, desde os 
riscos atuais às medidas que já foram ou estão a ser implementadas. A 20 de abril, no 
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, Mark Beighley repetiu muitas 
das ideias que já tinham sido apresentadas num relatório feito para o mesmo efeito em 
2009, à exceção de uma nova ideia: “Portugal entrou numa nova era do fogo”.

“Portugal tem milhares de 
fósforos incontroláveis”
(Por Alexandra Martins Silva)

Fig.1 - Média atual e projeção futura do risco de incêndio floretal na Europa

Fig.2 - Cenários que projetam o futuro do risco de incêndio em Portugal

Fig.3 - Mapas da susceptibilidade a incêndios florestais - mapa da direita apresenta a área ardida em 2017



32 ALTO RISCO Junho 2018 Junho 2018 ALTO RISCO 33

o país “entrou, de facto, numa nova era do 
fogo”, em que “fogos extremos não vão 
ocorrer todos os anos, mas vão acontecer 
várias vezes por década”. A tendência para 
os países do sul da Europa, especialmente 
para a Península Ibérica, é “o aumento da 
temperatura e diminuição da precipitação” 

O pior cenário que o estudo prevê é o quinto, tam-
bém conhecido como o cenário “Black Skies” (Céus 
Negros), cuja possibilidade de ocorrer “irá aumentar 
com o passar do tempo”. Ou seja, “durante a próxima 
década deve ser dada uma especial atenção ao risco 
de um potencial de incêndio em que ardam 600 000 a 
750 000 hectares ou mais em Portugal”.

Sobre o combate aos incêndios que se aproxi-
mam, os autores referem que Portugal “claramente 
não tem suficientes forças de combate e peritos para 
uma gestão eficaz de incêndios de grandes dimen-
sões”, por isso “é essencial a criação de uma agência 
especializada em todos os aspetos da gestão dos 
fogos rurais”. A Agência de Gestão Integrada dos 
Fogos Rurais é nomeada como uma das reformas 
estruturais positivas que estão a ser implementadas, 
mencionando que “é importante que esta organi-
zação tenha a autoridade aos mesmos níveis que a 
ANPC [Autoridade Nacional de Proteção Civil] para 
garantir que as novas perspetivas e políticas estejam 
a receber a devida consideração”.

A espinha dorsal do sistema de combate aos 
incêndios são os bombeiros

“Infelizmente, os números de bombeiros pro-
fissionais e voluntários em Portugal atingiram uma 
descida de 33 por cento em 11 anos”, sendo as duas 
principais causas realçadas o aumento da idade dos 
operacionais e desinteresse por parte dos jovens. 
Uma das recomendações do estudo para contrair 
esta diminuição dos operacionais é facilitar a pro-
gressão na carreira para os bombeiros mais expe-
rientes em posições de liderança e formação, bem 
como a criação de incentivos, como atrativos sala-
riais, para chamar os jovens para o setor.

que “estão estabelecidos decididamente 
como o novo normal”. 

Tendo em conta este novo normal, o 
estudo enumera cinco cenários possíveis 
para a próxima década (figura 2). Cada 
um destes cenários tem por base o núme-
ro de hectares ardidos entre 2000 e 2017, 

Fig.4 - área ardida em Portugal por zona, 2001-2017

cerca de 150 mil hectares por ano. Des-
tes cinco cenários destacamos o cená-
rio número três que ocorreu apenas seis 
vezes nos anos 80 e 90, mas ocorreu oito 
vezes nos primeiros 18 anos do século 
XXI, por isso é que é considerado o “novo 
normal” para Portugal. 

Fig.5 - Causas dos fogos em Portugal 2012-2017

Pub

Pub
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M
ais de 30 atletas 
percorreram os 
22 quilómetros 
da prova trail 
“vida por vida”, 
que decorreu no 
dia 5 de maio, 

na ilha de Santa Maria, no Arquipélago 
dos Açores. A prova foi organizada pela 
Associação de Bombeiros Voluntários de 
Santa Maria com a parceria do Municí-
pio de Vila do Porto, a principal cidade 
da ilha.

O objetivo da prova foi dar mais opor-
tunidades de provas de competição aos 
atletas de Santa Maria que treinam duran-
te todo o ano, mas não têm possibilidade 
de participar noutros projetos. 

Trail Açores

Prova Trail “Vida por Vida” 
na ilha de Santa Maria
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Notícia

Criada a Agência para 
a Gestão Integrada 
de Fogos Rurais

N
o relatório da Comissão Técnica Independente 

sobre os incêndios de junho, uma das reco-

mendações feitas ao Governo é a criação da 

referida Agência para a Gestão Integrada de 

Fogos Rurais. De acordo com o relatório, esta 

agência servirá para reformular um problema 

que assenta na “pretensão de proceder em 

simultâneo à defesa da floresta contra incên-

dios e à defesa de pessoas e de bens”, o que 

“implica frequentemente um enorme desajus-

tamento meios, objetivos e responsabilidades, causando desequilíbrios que 

afetam fortemente as duas componentes”.

As atribuições da AGIF, que só entrará em funções para o próximo ano, 

passam por “emitir pareceres, com medidas corretivas, sobre planos de âmbi-

to nacional e propostas legislativas das políticas públicas”; “elaborar diretrizes 

nacionais para formulação de políticas e estratégias de gestão integrada de 

fogos rurais”; “coordenar a elaboração, execução e revisão do Plano Nacional 

de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR)”; coordenar um grupo de espe-

cialistas com competências multidisciplinares, nomeadamente em meteorolo-

gia, análise do fogo, emprego dos meios aéreos, comunicações e sistemas de 

apoio à decisão”; “criar uma bolsa de peritos […] que possa ser mobilizada em 

casos de operações de socorro de extrema gravidade”; “participar na definição 

do plano de formação para todas as entidades do dispositivo”.

A AGIF também vai “proceder à avaliação anual global do sistema, inte-

grando a análise da eficácia e eficiência dos investimentos efetuados no âmbi-

to do SGIFR”; “avaliar a execução anual, física e financeira, de cada componen-

te do SGIFR”; “elaborar o relatório anual de atividades do SGIFR a apresentar 

ao Governo e à Assembleia da República”; “definir, com a Autoridade Nacional 

de Proteção Civil e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

objetivos anuais de prevenção e de área ardida a apresentar publicamente”.

Entrou em vigor, no dia 17 de fevereiro, 
o decreto-lei n.º12/2018, que determi-
na a criação da Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais (AGIF) como 
um “instituto público, de regime espe-
cial, com personalidade jurídica, integra-
do na administração indireta do Estado, 
dotado de autonomia administrativa e 
património próprio”. A AGIF tem como 
missão o planeamento e a coordenação 
estratégica do Sistema de Gestão Inte-
grada de Fogos Rurais (SGIFR), e estará 
sob a tutela do Primeiro-Ministro.
De acordo com o decreto-lei que esta-
belece a orgânica da AGIF, é referido 
que com a sua criação “reconhece-se a 
necessidade de colmatar as principais 
lacunas identif icadas pela Comissão 
Técnica Independente”. O presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
promulgou o documento no dia 12 de 
fevereiro. 
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Notícia

VI Campeonato Nacional de 
Salvamento e Desencarceramento

O
s Bombeiros Munic i -
pais  da F igueira  da Foz, 
o  Regimento Sapadores 
Bombeiros de Lisboa e os 
Bombeiros Voluntários de 
Caci lhas c lassi f icaram-
-se para o Campeonato do 

Mundo de Salvamento e Desencarceramento 
que decorre em outubro na África do Sul. 

O “passaporte” para a prova foi “carim-
bado” no VI Campeonato Nacional de Salva-
mento e Desencarceramento que decorreu em 
Valadares, entre os dias 14 e 17 de junho. 

Durante o Campeonato,  as equipas 
enfrentaram dois cenários distintos, dividi-
dos em manobra simples (para realizar num 
máximo de 20 minutos) e manobra complexa 
(para realizar num máximo de 30 minutos).

A prova teve a organização da Associação 
Nacional de Salvamento e Desencarceramen-
to, e pela Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Valadares, com o apoio 
da Associação Bombeiros para Sempre. 

Classificações
Equipa Técnica

1.º – Bombeiros Municipais da Figueira da Foz

2.º – Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa

3.º – Bombeiros Voluntários de Cacilhas

Equipa da Área do Pré-hospitalar

1.º – Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa

2.º – Bombeiros Municipais da Figueira da Foz

3.º – Batalhão Bombeiros Sapadores do Porto

Chefe de Equipa

1.º – Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa

2.º – Bombeiros Municipais da Figueira da Foz

3.º – Bombeiros Voluntários de Cacilhas

Prova Standard

1.º – Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa

2.º – Bombeiros Municipais da Figueira da Foz

3.º – Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto

Prova Complexa

1.º – Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa

2.º – Bombeiros Municipais da Figueira da Foz

3.º – Bombeiros Voluntários de Cacilhas

Classificação geral

1.º – Regimento Bombeiros Sapadores de Lisboa

2.º – Bombeiros Municipais da Figueira da Foz

3.º – Bombeiros Voluntários de Cacilhas

Simulacro

Aeroporto de Lisboa testou 
procedimentos de Safety e Security

O 
Aeroporto Humberto Delgado, em Lis-

boa, foi o palco da realização do Exercício 

SARTEX, na noite do dia 23 de maio. O 

objetivo foi testar “a capacidade de res-

posta de várias entidades a um cenário de 

ataque terrorista”, segundo informação 

de uma nota de imprensa do Ministério 

da Administração Interna. 

No exercício, um veículo pesado de mercadorias invadiu a 

zona de partidas, atropelando várias pessoas. Foram feitos vários 

“reféns” por parte dos suspeitos, tendo um deles disparado sobre 

a multidão com uma arma automática.

Este exercício, segundo a nota, “permitiu testar recursos e 

procedimentos nas vertentes de security e safety, num quadro 

de Incidente Tático Policial onde foi possível treinar a resposta 

do Sistema de Segurança Interna, testar a resposta da Polícia de 

Segurança Pública e a articulação entre os diferentes agentes de 

segurança e de socorro.”

A simulação decorreu na área de partidas do aeroporto e envol-

veu além dos serviços aeroportuários e de assistência de escala, 

as entidades externas das forças de segurança, corpos de bombei-

ros, serviços de saúde pública e autoridades civis e militares e foi 

coordenado pela PSP. Este tipo de exercício, integrado no plano de 

gestão aeroportuária, tem a frequência aproximada de dois anos.

Estiveram envolvidas as seguintes entidades: PSP; NAV, Navega-

ção aérea de Portugal; ANA, Aeroportos de Portugal SA; Regimento 

de Sapadores de Lisboa; INEM; Serviço Municipal de Proteção Civil 

de Lisboa; Autoridade Nacional de Proteção Civil; Ministério Público 

Instituto Nacional de Medicina Legal; Serviço de Estrangeiros  e 

Fronteiras; Autoridade Tributária; Polícia Judiciária; Administração 

Regional de Saúde; Companhias aéreas e de Handling. O exercício 

contou ainda com a participação de cerca de 300 figurantes.

O exercício foi acompanhado pelo Ministro da Administração 

Interna, Eduardo Cabrita.
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U
m dos pontos 
que o Ministro do 
Ambiente destaca 
é  a  importância 
“ i n c o n t o r n á v e l ” 
da transição para 
uma economia 
c i rcular  porque, 

“é hoje imperat ivo dissociar o cresci-
mento económico do aumento do con-
sumo de recursos e dos riscos que um 
sistema linear da economia, assente no 
uso ineficiente e intensivo de recursos, 
acarreta”. 

O Ministro realça também a devasta-
ção dos incêndios de 2017 e à seca, que 
“evidenciam a urgência da mudança de 
paradigma e a necessidade da alteração 
de comportamentos individuais e cole-
tivos, que transformem o nosso modo 
de vida e a forma como habitamos esta 
‘casa-comum’”. O REA dedica um dos 
seus 41 capítulos aos incêndios flores-
tais, referindo que a área ardida de 2017 
“sofreu um aumento para o quadruplo 
da média dos últimos dez anos (+437%) 
e quase triplicou face ao ano anterior”. 
O relatório refere a Estratégia Nacional 
para as Florestas (2013-2018), que tem 
como meta “a eliminação dos incêndios 
com área superiores a 1000 hectares”. 

Sobre a seca, o REA indica que, no 
final de setembro, “quase todo o territó-
rio se encontrava em seca severa”, com 
zonas em Trás-os-Montes e do Alentejo 
com seca extrema. Esta situação é uma 

consequência de valores de precipita-
ção mensal “inferiores ao valor médio”, 
com destaque ao per íodo de abr i l  a 
setembro “extremamente seco”, o que 
resultou, a 30 de setembro, num índice 
de água no solo com “valores inferiores 
a 20% e,  grande parte das regiões do 
interior e no sul de Portugal continen-
tal”. Isto também teve impacto no arma-
zenamento de água das albufeiras que, 
até maio de 2017, no Norte do país, foi 
inferior à média.

Energias renováveis e poluição
Na secção de energias renováveis, o 

REA mostra valores de 2015, referindo 

Notícia

Há 30 anos que o ministério com a tutela do ambiente divulga um relatório que apre-
senta a posição do país face aos compromissos e metas assumidos em matéria de 
ambiente e desenvolvimento sustentável. A “seca grave, as temperaturas acima da 
média, a intensificação de fenómenos meteorológicos extremos que vivemos neste 
ano, serão, de acordo com grande parte da comunidade científica, a nova realidade”, 
refere o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, no prefácio que redigiu 
para ao Relatório do Estado do Ambiente (REA) 2017 (publicado em dezembro).

Relatório do Estado 
do Ambiente de 2017

que “a incorporação de FER [Fonte de 
Energia Renovável]  no consumo f inal 
bruto de energia s i tuou-se nos 28 %, 
va lor  ac ima da meta estabelec ida no 
PNAER 2020[Plano Nacional  de Ação 
para as Energias Renováveis](25,2% 
para 2015).”

Também em 2015, é referido que o 
setor dos transportes fez uma “incor-
poração de 7,4% de energia renovável”, 
mas, mesmo assim, “representou 24% 
do total das emissões de GEE [Gases de 
Efeito de Estufa], em Portugal”.

Fontes: 
Portal do Estado do Ambiente: https://rea.

apambiente.pt/content/ultimaedicao

(Por Alexandra Martins Silva)
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O 
Comissário euro-
peu para a Inves-
tigação, Ciência e 
Inovação, Carlos 
Moedas, referiu que 
“são 50 milhões de 
euros para ajudar 
na reconstrução de 

infraestruturas e bens destruídos pelos 
incêndios, dando assim um importante 
contributo aos municípios afetados. Após 
esta tragédia em Portugal e nouros sítios 
da UE, a Comissão Europeia decidiu criar 
um Serviço de Proteção Civil Europeu com 
competências reforçadas que vai estar 
operacional em breve”

O Comissário falava à margem do 
evento “How to Face Mega-Fires in Euro-
pe”, que decorreu entre os dias 15 e 16 
de fevereiro, na Fundação Calouste Gul-
benkian, numa parceria entre a Comissão 
Europeia e o Instituto Superior de Agrono-
mia da Universidade de Lisboa. Durante a 
sua intervenção na apresentação do even-
to, Carlos Moedas deu destaque às altera-

Conferência

A Comissão Europeia vai atr ibuir 104 milhões de euros 
do Fundo de Solidariedade da União Europeia (EU) a 
Portugal, Espanha, França e Grécia, por terem sido por 
catástrofes naturais durante o ano de 2017.
O montante do Fundo de Solidariedade da EU “pode 
ser usado para apoiar os esforços de reconstrução e 
cobrir parte dos custos dos serviços de emergência, 
alojamento temporário, operações de l impeza e prote-
ção de locais classif icados como património cultural, 
al iviando o encargo financeiro suportado pelas autori-
dades nacionais”, referiu a Comissão Europeia, no dia 
15 de fevereiro
Portugal já recebeu 1,5 milhões em novembro, dos 
50,9 milhões que representa a ajuda para devido aos 
incêndios de junho e outubro de 2017.

CE atribui apoio de 50,6 milhões 
de euros a Portugal para 
reconstrução pós-incêndios 

ções climáticas e à urgência de ação para 
combater os seus efeitos. O Comissário 
também contou que, durante os incêndios 
do verão, falou com o Comissário euro-
peu para a Ajuda Humanitária e Gestão de 
Catástrofes, Christos Stylianides, sobre 
o envio de meios para Portugal, ao que 
este último respondeu “eu não tenho avi-
ões, não tenho pessoas. Eu estou a pedir a 
outros países”.

No mesmo dia, 15 de fevereiro, mas 
em Bruxelas, a Comissária europeia para 
a Política Regional, Corina Cretu, referiu 
que “em Portugal, em Espanha, da ilha 
grega de Lesbos no mar Egeu às regiões 
ultraperiféricas francesas das Caraíbas, a 
UE não abandona ninguém à sua própria 
sorte perante uma tragédia. Uma vez mais, 
o Fundo de Solidariedade mostra o apoio 
inabalável prestado pela UE nas obras de 
reconstrução necessárias na sequência de 
catástrofes naturais, bem como na recons-
trução da vida das populações”.

Deste apoio financeiro de 104 milhões 
de euros, 3,2 milhões vão para Espanha, 
devido aos incêndios que atingiram o país 
durante o verão, 49 milhões vão para as 
regiões francesas de São Martinho e Gua-
dalupe, na sequência dos furacões Irma e 
Maria, e 1,3 milhões vão para a ilha gre-
ga de Lesbos, na sequência do sismo de 
junho de 2017.

(Por Alexandra Martins Silva)
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E
ste plano, cuja elaboração começou em 
janeiro e irá acabar em julho de 2019, está 
inserido no Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial da AML e é cofinancia-
do pelo PO SEUR (Programa Operacional 
Sustentabil idade e Eficiência no Uso de 
Recursos),  em mais de meio milhão de 
euros. A sua função é “conhecer e infor-
mar […] o fenómeno das alterações cli-

máticas a nível local e metropolitano”, ou seja, analisar o seu 
impacto nas atividades setoriais “que mais dependem de áreas 
sensíveis ao cl ima”, para depois passar para o patamar da 
adaptação e resiliência da área metropolitana. 

A necessidade de adaptação é necessária devido às tendên-
cias de mudança que se têm observado nas últimas décadas. 
Por exemplo, a AML, com uma costa atlântica de cerca de 150 
quilómetros, dois grandes estuários com uma frente ribei-
rinha de cerca de 200 quilómetros, tem um risco acrescido 
nas alterações do regime de agitação marítima e da elevação 
do nível médio do mar. O Secretário de Estado do Ambiente, 
Carlos Martins, na sua intervenção na apresentação do plano, 
destacou a relevância do projeto para a AML, considerado um 
“território de risco”, porque este reúne cerca de 30 por cento 
da população portuguesa, não deixando de referir a “sensi-

bilidade crescente dos municípios em políticas de adaptação 
às alterações climáticas”, a nível nacional. O Secretário do 
Ambiente deixou também um aviso, o entusiasmo e a iniciativa 
dos municípios requer “uma necessidade de coordenação”, e 
da elaboração de um “modelo coerente a nível nacional, regio-
nal, municipal e intermunicipal”. 

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando 
Medina, realçou a urgência de ação porque “as alterações 
climáticas são um desafio do presente não são uma ideia de 
futuro”. O edil destacou alguns dos pontos do plano, que se 
encontra em elaboração, nomeadamente a eficiência e o apro-
veitamento dos recursos hídricos, a eficiência energética na 
energia e nos transportes, o “desafio da AML”. Sobre os trans-
portes, o presidente admitiu que a área metropolitana está num 
patamar inferior em comparação com outras cidades euro-
peias, devido a uma “predominância do transporte individual” 
porque as pessoas “não estão satisfeitas” com os transportes 
públicos, sendo que estes últimos têm de se transformar na 
“espinha dorsal” da mobilidade da cidade.

Este plano está inserido na Estratégia Nacional de Adap-
tação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) que tem como 
principais objetivos: melhorar o nível de conhecimento sobre 
as alterações climáticas; implementar medidas de adaptação; 
promover a integração da adaptação em políticas setoriais.

Notícia

Alterações climáticas são a prioridade 
da Área Metropolitana de Lisboa
O reconhecimento das alterações cl imáticas como um dos principais desafios da 
Humanidade requer que todos os sectores da sociedade estejam envolvidos na 
adaptação a esta nova realidade. Feito o seu lançamento no dia 27 de fevereiro, no 
Pavilhão do Conhecimento, o Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Cli-
máticas da Área Metropolitana de Lisboa (PMAAC-AML) tem como objetivo principal 
o desenvolvimento de uma estratégia que minimize o impacto das alterações cl imá-
ticas nos 18 municípios que constituem a Área Metropolitana de Lisboa (AML).

O primeiro-secretário Metropolitano da Área Metro-
politana de Lisboa, Carlos Humberto de Carvalho, em 
declarações à Alto Risco, à margem da apresentação 
do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações 
Climáticas de Lisboa, falou do plano de alerta de 
tsunami que está a ser elaborado em conjunto 
com os municípios de Lisboa e de Cascais.

O primeiro-secretário da AML fez o discurso 
de abertura do lançamento do Plano

Discurso do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e 
do Conselho Metropolitano da AML, Fernando Medina

Q
uais as prioridades des-
te plano?

O plano de alerta 
de tsunami integra-se 
num conjunto de refle-
xões de propostas e de 
execuções que a área 

metropolitana, em conjunto com os municí-
pios, está a fazer com vista a precaver-nos 
para a segurança das populações e dos res-
petivos concelhos; mas que se integram 
numa visão mais integrada e mais global 
de prepararmo-nos para o presente, mas 
também para as eventualidades do futuro. 

Temos uma candidatura já em execu-
ção que tem a ver com o alerta de tsunami, 
em articulação com os municípios de Lis-
boa e de Cascais, que são os dois muni-
cípios onde vão ser instalados os equipa-
mentos. No fundo, tal como o seu nome 
indica, preveem alertar as populações, 
para que se vier a acontecer algum fenó-
meno deste tipo, e estarem em condições 
de reagir a tempo e horas. 

Paralelamente à colocação dos equi-

pamentos, que já foram adquiridos e estão 
em processo de serem colocados nos sítios 
adequados, há também algumas ações de 
sensibilização e de prevenção. Este é uma 
candidatura que está a ser executada, mas 
que se soma também a outras candidaturas 
como o plano para as alterações climáticas 
e a outras ações, relativamente à vigilância 
florestal, que a Área Metropolitana, em con-
junto com os 18 municípios da região, está 
a trabalhar e a executar.

Este plano está inserido neste progra-
ma mais geral para nos sensibilizar, alertar 
e preparar para os problemas que não são 
de futuro, são de hoje do presente.

Em relação à articulação com os agen-
tes de proteção civil, está a ser preparada 
alguma formação?

Temos articulado com vários agentes 
de proteção civil, tanto no plano do tsu-
nami, como na videovigilância florestal e 
para o plano para as alterações climáticas. 
Naturalmente que os agentes de proteção 
civil são muito significativos e alguns des-

tes projetos nem sequer podem avançar 
se não houver essa articulação. São par-
ceiros.

Qual a importância deste tipo de planos 
para a população da área metropolitano de 
Lisboa e como poderá ser integrada?

Um dos aspetos que considero mais 
significativo é disseminar a informação, 
de sensibilizar, de consciencializar, tor-
nar mais presente na vida das pessoas 
as pequenas ações que podem dar con-
tributo para a sua segurança, não só 
numa perspetiva de futuro, mas numa 
perspetiva de presente. A ideia da sensi-
bilização é de que temos de contar com 
todos, com os agentes de proteção civil, 
com as autarquias, com as escolas, com 
a comunidade científica, no fundo com as 
populações e as instituições da região. É 
indispensável um grande trabalho de sen-
sibilização e, por exemplo, no plano que 
está a ser preparado com vista às altera-
ções climáticas, os aspetos mais signifi-
cativos são mesmo os da sensibilização e 
da mobilização.

Que investimento está a ser feito neste 
plano?

O PO SEUR está a financiar as ações 
das alterações climáticas, da videovigilân-
cia, e do alerta de tsunami. 85% é financia-
do pelo PO SEUR e 15% do poder local. No 
total, o valor estará próximo de um milhão 
de euros.

(Por Alexandra Martins Silva)
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R Reportagem

Incêndios Urbanos em análise 
na cidade da Amadora

O
espaço Municipal 
Recreios da Amado-
ra recebeu, no dia 28 
de janeiro, o seminário 
“Incêndios urbanos- 
comportamentos extre-

mos”, organizado no âmbito dos 113 
anos da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Amadora. 

O facto da  Amadora ser considerada 
uma “Cidade Resiliente” foi desde logo 
lembrado pelo Comandante Operacional 
Distrital de Lisboa, André Fernandes. A 

importância da preparação da população 
para o risco foi, neste seguimento, um 
dos temas abordados por outros inter-
venientes. 

Elísio Oliveira, comandante operacio-
nal distrital de Setúbal falou do facto da 
população saber como proceder em caso 
de sismo, “mas não sabemos o que fazer 
em caso de incêndios urbanos”. Uma 
realidade à qual Luís Carvalho, Coman-
dante Operacional Municipal da Amadora, 
acrescenta dados segundo os quais todos 
os anos, morrem 441 pessoas em incên-

dios urbanos. 
A importância da comunicação e da 

informação das populações foi referen-
ciada pelos dois intervenientes.

Os fenómenos dos grandes incêndios 
mereceram também uma abordagem cla-
ra por parte de Paulo Rã, subchefe nos 
Bombeiros Voluntários da Amadora, for-
mador de combate a incêndios florestais, 
que evidenciou a importância da forma-
ção em Flashover. Foram apresentados 
vídeos que mostravam operacionais no 
Teatro das Operações a combaterem 

Notícia

Instituto de Socorro a 
Náufragos reforçado com 
viaturas para época balnear

V
inte e oito viaturas voltaram às praias portuguesas 

para assegurar o salvamento durante a época bal-

near. As 28 viaturas foram entregues, no dia 23 de 

abril, ao Instituto de Socorro a Náufragos (ISN) no 

âmbito do projeto “Sea Watch”, numa cerimónia 

que decorreu no Padrão dos Descobrimentos, e que 

contou com a presença do Secretário de Estado da 

Defesa Nacional, Marcos Perestrello.

Desde 2011 que o projeto “Sea Watch”, uma 

parceria entre o ISN, a SIVA, o Volkswagen Financial Services e os Concessio-

nários da Volkswagen, tem como objetivo promover a segurança nas praias 

portuguesas através da concessão dos Amarok.

Numa nota de imprensa, a organização refere que no ano passado o pro-

jeto possibilitou “o salvamento de 72 veraneantes, efetuando 344 assistências 

de primeiros socorros e 22 buscas com sucesso de crianças perdidas”. Os 

Amarok percorreram, desde o início do projeto, “cerca de 250 mil quilómetros 

por cada época balnear (sobretudo em praias não vigiadas), tendo contribuído 

para mais de 1600 salvamentos de vidas humanas”. As viaturas são utilizadas 

por militares da Marinha.
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incêndios urbanos, de grandes pro-
porções, tendo testemunhado o cres-
cimento e desenvolvimento rápido de 
um incêndio.

Nélson Antunes, coordenador 
do centro de formação de incêndios 
urbanos industr iais,  apresentou à 
plateia deste seminário,  um dos 
maiores incêndios urbanos ocorridos 
recentemente: o incêndio na Grenfell 
Tower, em Londres, a 15 de Junho 
de 2017.

“Pelo que eu l i  e estudei, para 
mim o que falhou, além da escolha 
errada dos materiais de revestimento, 
foi nitidamente a deteção, a primeira 
intervenção e a evacuação”, adiantou 
Nélson Antunes, quando abordava as 
obras de requalificação que o edifício 
tinha tido pouco tempo antes.

Nélson Antunes deixou o alerta 
de que, em caso de incêndio ”após 
abandonarem o local devem sempre 
que possível fechar as portas e ainda 
que é importantíssimo conhecer as 
medidas de autoproteção dos locais 
onde vivemos e trabalhamos, porque 
em caso de incêndio todos os segun-
dos contam”.

Destinado a agentes da proteção 
civi l ,  mas sobretudo a bombeiros, 
este encontro envolveu vários espe-
cialistas no sector que participaram 
num painel de intervenções. Promo-
veu ainda um workshop em que mais 
de 80 bombeiros “prestaram provas” 
no exercício “Exo- Escape System for 
firefighters” e “Resgate de Vítima”.

Oradores convidados para o Seminário

Formatura dos bombeiros da Amadora em dia de aniversário

Benção das novas viaturas

Homenagem no cemitério
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Exercício “Exo- Escape 
System for firefighters”e 
“Resgate de Vítima”
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ASSINE JÁ!

Pedrógão Grande: 
um ano depois

SUPLEMENTO DO JORNAL ALTO RISCO 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS

(instituição de utilidade pública)
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