
OMS entrevistou um
guarda-florestal do
distrito de Leiria,
actualmente
integrado no Serviço

de Protecção da Natureza e
do Ambiente (SEPNA) da
GNR, na véspera da
manifestação que os guardas
florestais realizaram em
Lisboa, a 8 de Setembro.
MS – temos assistido nos
últimos anos, no início do
Verão, a uma série de
incêndios, de norte a sul
do país. esta tendência tem
vindo a acentuar-se e o seu
número a aumentar
assustadoramente. em sua
opinião, o
desmantelamento dos
serviços florestais, com a
destruição de toda a sua
orgânica e do saber
estruturado nesta área é
um factor determinante
para isso?

Guarda-Florestal (GF) – Em
parte, contribui para o
agravamento da situação.
Deixou de haver fiscalização
e pessoal especializado nas
manchas florestais. Foi
reduzido brutalmente o
número de guarda florestais.
Chegámos a ser 1200 e agora
somos 317. Além disso,
fomos desviados para outros
trabalhos fora do nosso
âmbito, o que impede uma
melhor prevenção – a qual é
cada vez mais necessária,
devido ao aumento da
floresta de eucaliptos e ao
grau de projecção que estes
provocam em caso de
incêndio. Prevenção a ser
desenvolvida nas áreas
circundantes das florestas,
junto dos aglomerados
populacionais, para poder
ajudar as autarquias, que não
estão habilitadas para este

das Florestas e Conservação
da Natureza, o meio rural e
as populações residentes.
Para gerir a floresta e as
áreas protegidas, não basta
apenas criar legislação que
aplique coimas. É também
necessário um conhecimento
técnico no terreno e o
reforço das equipas de
sapadores florestais. 

MS – neste momento, o
icnF tem capacidade para
verificar no terreno se um
seu parecer emitido sobre
um acto florestal, é
cumprido ou não?

GF – Não existe capacidade
para fiscalizar, porque não
existem meios humanos para
isso e, assim, são plantados
hectares e hectares de
eucaliptos de forma ilegal. E,
quando são identificadas
infracções, os Serviços não
têm capacidade para obrigar
a repor a situação correcta.

MS – isso permite, para
além de outras coisas,
reforçar grandes lóbis
como o das “celuloses”?

GF – É evidente que estes
lóbis têm muito peso e
fazem-no sentir através dos
seus intermediários nas
regiões. 

MS – quais são os
objectivos da greve e da

manifestação de amanhã, 8
de setembro, em Lisboa,
entre o Largo do carmo e
o ministério da
administração interna?

GF – O que pretendemos deste
Governo é que não acabe com
a nossa carreira, ao contrário a
reforce e reactive, atribuindo-
lhe suplementos iguais aos da
GNR. De facto, fazemos o
mesmo trabalho por escala, em
turnos e patrulhas mistas, em
serviços especializados como:
a investigação de causas de
incêndios florestais, a
fiscalização de arborização, a
fiscalização da caça e da
pesca. Existem equipas mistas
no SEPNA da GNR,
compostas por guardas
florestais e militares daquela
corporação, em que a
diferença salarial chega a ser
perto de 400 euros.

Além disso, também penso
que existindo, neste momento,
uma maioria de partidos de
esquerda na Assembleia da
República, é aí que deve ser
discutida a política sobre a
floresta e tomadas as medidas
necessárias para a sua
restruturação. Nesse sentido,
pareceu-me importante a troca
de informações que tivemos
com o deputado do BE pelo
distrito de Leiria, Heitor de
Sousa.                                     n

a “indústria do fogo”

O Secretário de Estado da
Administração Interna, Jorge
Gomes, afirmou no
Parlamento que “há muito
interesse por detrás disto
tudo (dos incêndios)” e que
“há quem diga que a
indústria do fogo dá dinheiro
a muita gente”.

Então, o que espera a
maioria da Assembleia da
República para legislar no
sentido de acabar com a
“indústria do fogo”?

trabalho, a fazer cumprir o
estipulado no Decreto-lei
83/2014 (que regulamenta a
Defesa da Floresta Contra
Incêndios)  : “Quando os
proprietários de terrenos
não efectuam a limpeza, que
esta seja feita pelo
município, a expensas do
proprietário”.

MS – em sua opinião é
preciso uma mudança de
fundo na política agrícola,
em relação à floresta?

GF – Os sucessivos
governos têm abandonado as
nossas florestas, assim como
as nossas áreas protegidas. O
Património Natural nacional
é um bem público com
grande potencial económico
(cortiça, pinhão, etc.) e
turístico. Não é apenas o
eucalipto que tem valor
económico. Ao passarem os
Guardas-Florestais para a
GNR e ao fundirem a
Autoridade Florestal
Nacional com o Instituto da
Conservação da Natureza,
criaram o Instituto da
Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF). Por
isso penso ser urgente o
reforço de efectivos da
Guarda Florestal e também o
reforço das suas
competências, para que se
estabeleça de novo uma
proximidade entre os
Serviços públicos, a tutela

incêndios: entrevista com um guarda-florestal
Os fogos que todos os anos destroem o património do país e os
bens e sustento de muitas famílias serão uma catástrofe inevitável?

Manifestação dos guardas florestais em Lisboa, reivindicando a manutenção da sua carreira profissional.
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