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Mais de 100 vidas perdidas, um país arrasado 

Uma catástrofe anunciada 
 
 

 

 

Há um sofrimento terrível de famílias 

enlutadas, o desgosto e o prejuízo pela perda 

de florestas, zonas agrícolas, habitações e 

outros bens pessoais, animais e fábricas. Há a 

indignação e a revolta perante a impotência ou 

incapacidade daqueles de quem se espera que 

sejam a garantia de segurança das nossas 

vidas. 

Muito foi escrito, muito tem sido dito pelos 

analistas políticos, sobretudo quando em 

Junho passado aconteceu a tragédia de 

Pedrógão Grande e agora se reabre com a 

repetição da mesma desgraça, a 15 de 

Outubro. 

Diagnósticos e propostas de solução não têm 

faltado, sobretudo desde o ano de 2003, 

quando o nosso país e a Espanha foram 

assolados por uma enorme vaga de incêndios, 

nos quais perderam a vida dezenas de pessoas. 

Nessa altura, os militantes do POUS – bem 

como os militantes do POSI, Secção da IVª 

Internacional em Espanha – afirmaram que a 

situação que estava a ser vivida na Península 

Ibérica era uma consequência directa da 

aplicação da Política Agrícola Comum (PAC) 

estabelecida pela União Europeia.  

Uma política que, em Portugal, levou à 

desertificação do interior do país, com o 

desaparecimento de centenas de milhar de 

pequenas explorações agrícolas, bem como à 

existência de matas e pequenos bosques na 

posse de pessoas sem capacidade tanto física 
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como económica para cuidar deles. Isto, a par 

do proliferar da plantação em massa de 

eucaliptos. 

Ficou assim criado o terreno para a existência 

de incêndios catastróficos, sem meios para os 

prevenir e/ou extinguir. 

Os sucessivos governos aceitaram e 

continuaram o processo de destruição da 

produção agrícola e, ao mesmo tempo, os 

serviços públicos existentes até essa data para 

garantir a protecção das matas nacionais – em 

vez de serem desenvolvidos, modernizados e 

alargados para responder à nova situação do 

país – foram sendo progressivamente 

desmantelados ou privatizados. 

Lembremos a decisão do anterior governo do 

PS, liderado por Sócrates, em acabar com a 

Guarda-florestal, ou o escândalo público da 

fraude no negócio dos contratos com empresas 

donas de aviões de combate aos incêndios, ou 

o Sistema de Comunicações privado 

(SIRESP), pago a peso de ouro com dinheiros 

públicos, para assegurar as comunicações em 

situações de emergência calamitosa, função 

em que têm sistematicamente falhado. 

Com um quadro destes, um quadro de tragédia 

anunciada, seria de esperar – por parte do 

Comando de Protecção Civil – a coordenação e a 

competência, assentes em conhecimentos e em 

experiência, que pudessem fazer face às 

necessidades de combate ao fogo e responder aos 

desesperados pedidos de socorro das populações. 

Ao contrário, essa equipa responsável por 

responder pela segurança e pela vida dos cidadãos 

não existe.   

As próprias Comissões de investigação nomeadas 

para avaliar as causas da tragédia de Pedrógão 

Grande consideram a existência de “algo” cujo 

desempenho é qualificado, como completamente 

aquém das responsabilidades que ao Estado cabem 

nesta matéria, quer pela ignorância, quer pela 

inexperiência. 

O Governo afirma que vai respeitar as conclusões 

e orientações constantes nos Relatórios destas 

Comissões de investigação e empenhar-se nas 

reformas necessárias para que elas sejam postas 

em prática. Quem pode dizer que será assim? 

Quem pode dizer que não continuará a política de 

submissão aos interesses financeiros de diferentes 

sectores, como as celuloses e os meios aéreos, 

entre outros? 

Não está na hora de se reunirem os eleitos do 

Poder Local, em particular das freguesias e 

municípios atingidos por estas catástrofes, para – 

em conjunto com as populações organizadas – 

tomarem em mãos a reconstrução do nosso país, 

exigindo do Governo as condições materiais para 

o fazerem? 
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