Carta aberta ao Presidente e Governo da República Portuguesa/ Open letter to the President and
Government of Portuguese Republic (english version follows portuguese text)
O fogo controlado em Portugal em relação com os incêndios florestais ocorridos no país
em junho e outubro de 2017
Caros Senhores,
O mundo inteiro ficou chocado com os vastos e terríveis incêndios florestais ocorridos em Portugal em
junho e outubro de 2017. Sentimos profunda tristeza pelas trágicas consequências - as dezenas de
mortos e centenas de pessoas feridas, as florestas e os edifícios destruídos, modos de vida suspensos e,
de algum modo, a perda de independência de uma região. Para evitar incêndios catastróficos no futuro,
queremos chamar a vossa atenção para a perigosa falta de consideração do fogo controlado (ou
queima prescrita) como uma das possíveis razões dos incêndios florestais. A imprensa e o relatório
da Comissão independente nomeada pelo Estado, analisando as causas dos incêndios de junho, perto de
Pedrógão Grande [1], não consideraram esse fator.
Entretanto, é óbvio que o fogo controlado, ou seja, a prática de queima de plantas secas em grandes
territórios, incluindo nas margens das florestas e da própria floresta, pode ser perigosa e é outra
possível causa de incêndios florestais. Este importante fator deve ser considerado em conexão com a
situação catastrófica e os incêndios florestais no país. Em Portugal, os fogos controlados são práticas
amplamente utilizadas e levadas a cabo para responder às necessidades agrícolas e à proteção das
florestas contra incêndios florestais. Os relatórios oficiais informam sobre as vastas áreas florestais que
foram assim queimadas [1, 2]. Por exemplo, em 11 municípios que sofreram os incêndios florestais em
junho de 2017 31.712,09 hectares haviam ardido de 2012 a 2017 [1].
O fogo controlado deve ser considerado como uma prática perigosa, uma vez que queimar a cobertura
de vegetação seca em áreas naturais cria um alto risco de incêndios florestais. Isso acontece devido à
imperfeição dos métodos de controlo de incêndio e, muitas vezes, à insuficiente qualidade na execução
prática desses métodos. O risco do fogo controlado é maior em países de clima quente, seco e ventoso,
como o de Portugal. Os países que utilizam amplamente o fogo controlado, para fins de agricultura e
proteção florestal, têm fortes incêndios nas florestas e estepes quase todos os anos (por exemplo, EUA,
Canadá, Austrália, Argentina, Rússia, vários países africanos). Na Rússia, por exemplo, de acordo com o
Greenpeace da Rússia e as agências governamentais, a queima controlada de coberto vegetal, legal e
ilegal, atinge cerca de 90% de todos os incêndios florestais no país e torna-se a principal razão da
catástrofe anual que os incêndios representam [6, 7].
Nós assumimos que ambos os tipos de fogo controlado (para fins de agricultura e proteção florestal)
podem ser perigosos porque, em alguns casos, apesar das medidas de controlo, podem levar aos
incêndios florestais. Em Portugal, as queimas por fogo controlado, dentro e perto de florestas, podem
representar um enorme perigo.
As nossas preocupações sobre a relação entre os fogos controlados e os fortes incêndios florestais dos
últimos meses em Portugal baseiam-se nos seguintes argumentos:
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Em primeiro lugar, é consensual que a queima frequente de cobertura de plantas secas dentro ou perto
de florestas, sobretudo em climas ventosos quentes e secos (ou nessas circunstâncias), dará início, com
grande probabilidade, a incêndios florestais.
Em segundo lugar, há uma estranha coincidência entre a série de fortes incêndios florestais no país
iniciados em junho de 2017 e o Programa Nacional e o Primeiro Plano Nacional de Fogos Controlados
[4, 5], que entraram em vigor a 8 de maio de 2017, ou seja, apenas um mês antes dos primeiros
incêndios catastróficos perto de Pedrógão Grande.
Em terceiro lugar, vários fatos indiretos indicam que os fogos controlados podem ser a causa dos
incêndios florestais em junho, perto de Pedrógão Grande. Estes fatos são os seguintes: (i) As múltiplas
fontes de ignição e a rápida propagação do fogo, que foram observados pelos bombeiros [9]. (ii) A
presença de pontos quentes de FIRMS em diferentes áreas da região de Leiria, indicando os pequenos
incêndios em datas anteriores a 17 de junho [9]. (iii) A data do relatório oficial sobre as queimadas
prescritas neste ano é 5 de setembro de 2017 [3]. Isto permite sugerir que o fogo controlado em
florestas poderia estar a ser implementado durante a época mais perigosa. Em particular, existe a
possibilidade de terem sido levado a cabo em 17 de junho de 2017, perto de Pedrógão Grande.
Apesar do perigo óbvio dos fogos controlados e a probabilidade óbvia da sua relação com
incêndios florestais, essas queimas controladas não foram consideradas neste contexto, no
relatório que analisou as causas dos incêndios florestais catastróficos em junho [1]. Pelo
contrário, o relatório mencionou que esses incêndios florestais podem ter sido causados
pela área insuficiente dos territórios florestais queimados [1, p. 12] e citamos:
“A área de faixas de gestão de combustível, incluídas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, - dos 11 municípios afetados por incêndios de Pedrogão Grande e Góis - representam uma extensão
de 31 712,09 ha. No período de 2012 a 2017, apenas foram executados cerca de 19%, de acordo com uma
informação cartográfica recolhida”.
Essas palavras foram imediatamente repetidas pelos jornalistas [8]. Além disso, o relatório contém
recomendações diretas para aumentar a escala das práticas de fogo controlado que consideramos
perigosas [1, p. 168-169] e citamos:
“ Desenvolvimento de programa nacional de gestão do fogo em três vertentes:
1. Uso tradicional do fogo. Identificar potenciais utilizadores do território que possam usar o fogo como
ferramenta de gestão. Definir condições, territórios e momentos em que o fogo possa ser usado para alcançar
objetivos de gestão do território e criar canais de comunicação simples e eficazes com os interessados para que
saibam que o podem utilizar à sua responsabilidade.
2. Uso do fogo controlado. Deverá ser desenvolvido e implementado programa ambicioso e devidamente
imensionado de uso do fogo controlado em áreas de matos e de floresta com intervenientes do sistema e/ou
beneficiando de outsourcing. A qualidade técnica e os resultados da prática do fogo controlado deverão ser
monitorizados pela Autoridade Florestal Nacional.
Implementação rápida e à escala nacional de um programa nacional de uso do fogo, que integre todas estas
componentes. .”
O uso dessas palavras no relatório e na imprensa é muito perigoso, pois pode provocar que as pessoas
implementem a queima de plantas secas, sozinhas, como forma de proteger as suas propriedades de
incêndios florestais. Como resultado, isso só por si potenciará o aumento rápido e descontrolado de
incêndios florestais.
Por estas razões, pedimos ao Governo e ao Presidente de Portugal que analisem criticamente a prática
do fogo controlado para fins de agricultura e proteção florestal. Deve ser dada especial atenção ao
segundo tipo, como a prática mais perigosa em Portugal, uma vez que a queima é
conduzida dentro ou perto das florestas.
Agradecemos o reforço do controle para a segurança da queima prescrita. Para fazer isso, pedimos
acesso público às informações relativas às “queimas prescritas”. Solicitamos a partilha dos dados
georeferenciados (como shapefiles) dos territórios da floresta queimada e outras terras na Internet com
a especificação da data de queima em cada área lesada. Atualmente, os relatórios estatais incluem os
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mapas das áreas queimadas sem referência aos originais shapefiles e sem qualquer informação sobre a
data da queima. Não permite analisar a correlação entre incêndios prescritos e incêndios florestais.
Solicitamos que se informe amplamente através da imprensa e da televisão sobre os perigos potenciais
de todos os tipos de queima prescrita. Solicitamos a realização de campanhas de informação para todas
as idades e grupos sociais destinadas a alertar as pessoas que o controlo do fogo é sempre difícil,
mesmo quando feito sob marcos legais. E para convencer as pessoas a evitar a realização de qualquer
“queima” ilegal da cobertura seca de plantas e de desperdícios e ainda da “queima” usando métodos
inseguros, mesmo que feitos nas pastagens.
Pedimos também que se investigue minuciosamente a hipótese de que a “queima prescrita” da floresta
poderia ser uma das causas de fortes incêndios florestais em junho e outubro deste ano. E que se preste
atenção ao fato dos terríveis incêndios florestais começaram quase imediatamente após a adoção do
Programa Nacional de Fogo Controlado e do Primeiro Plano Nacional de Fogo Controlado
Acreditamos que é muito importante identificar todos os fatores essenciais que podem levar a futuros
incêndios florestais em Portugal. Se um único fator for ignorado, os incêndios catastróficos podem
repetir se uma e outra vez..
20 de outubro de 2017
Assinaturas:
Natalia N. S. - Coordenadora da Campanha Pública “Just stop grass burning, Universidade Estadual de
Campinas, Brasil, email: antifirecamp@gmail.com
Zabelin S. I. - Presidente do conselho da União Internacional Socioecológica (International SocioEcological Union), Russia.
Baptista, Maria - Cidadã portuguesa. Ex Profissional de Museus e Património. Consultora independente e
coordenação de projetos. Facilitadora de processos, Portugal.
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Open letter to the President and the Government of the Portuguese Republic
CALL TO INVESTIGATE: the prescribed burning in Portugal in relation with the
catastrophic wildfires occurred in the country in June and October 2017
Sirs,
The whole world was shocked by the vast terrible forest fires occurred in Portugal in June and October
2017. We feel deep sorrow over the tragic consequences of the wildfires - the dozens of killed and
hundreds of burnt people, the destroyed forests and buildings, suspended life styles and in a way the lost
of independence of a region.
To prevent the catastrophic wildfires in the future, we want to draw your attention to the dangerous
lack of consideration of prescribed burning1 as one of the possible reasons of the wildfires. The press and
the report by the independent Commission named by the State ,analysing the causes of catastrophic
forest fires in June near Pedrógão Grande [1], did not consider this factor.
Meanwhile, it is obvious that prescribed burning, i.e. the practice of burning of dry plants on vast
territories, including forest edges and forests, can be dangerous and it is another possible reason of
forest fires. This important factor should be considered in connection with the catastrophic situation
with forest fires in the country.
In Portugal the prescribed burnings is the widely used practice conducting for agricultural needs and for
protection of forests from wildfires. The official reports inform about the vast forest areas which were
burned [1, 2]. For example, in 11 municipalities suffered from the wildfires in June, 31 712,09 ha were
burned from 2012 to 2017 [1].
The prescribed burning should be considered as a dangerous practice, since the burning of dry
vegetation cover on natural areas creates a high risk of wildfires. This happens due to the imperfection
of methods of fire control and frequent insufficient quality of their use. The risk of prescribed burning
is higher in countries with hot, dry and windy climate as it is typical for Portugal. The countries which
widely use the prescribed burning for agricultural and forest protection purposes have the strong forest
and steppe fires almost every year (e.g. USA, Canada, Australia, Argentina, Russia, several African
countries). In Russia, for example, according to Greenpeace of Russia and the governmental agencies,
the prescribed legal and illegal grass burning gives about 90% of all wildfires in the country and become
the main reason of the annual wildfire catastrophe [6, 7].
We assume that both types of prescribed burnings (for agricultural and forest protection purposes) can
be dangerous because in some cases, despite the controlling measures, they may lead to the wildfires. In
Portugal the prescribed burnings conducted inside and near forests may provide an enormous danger.
Our concerns about the relation between prescribed burnings and the strong forest fires of the lasts
months in Portugal are based on the following arguments:
Firstly, this is a general understanding that the frequent burning of dry plant cover in or near forests
under windy, hot and dry climate will start forest fires with high probability.
Secondly, there is a strange coincidence between the series of strong forest fires in the country started
in June 2017 and the National Program of Prescribed Burning2 and the First National Plan of Prescribed
Burning 3 [4, 5] which were accepted on 8 May 2017, i.e. just a month before the first catastrophic
wildfires near Pedrógão Grande.

1

fogo controlado
O Programa Nacional de Fogo Controlado
3
O primeiro plano nacional de fogo controlado
2
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Thirdly, a number of indirect facts indicate that prescribed burnings could be the cause of forest fires in
June near Pedrógão Grande. These facts are the following: (i) The multiple sources of ignition and the
rapid spread of fire, which were noticed by fire-fighters [9]. (ii) The presence of FIRMS hotspots in
different areas of the Leiria region indicating the small fires at dates prior to June 17 [9]. (iii) The date of
the official report about the prescribed burnings in this year is 5 of September 2017 [3]. It allows to
suggest that the prescribed burning in forests could be implemented during the most dangerous summer
months. In particular, there is a chance that they were conducted on June 17, 2017 near Pedrógão
Grande.
Despite of the obvious danger of prescribed burnings and obvious probability of their
relation with wildfires, those burnings were not considered in this context in the report
analyzing the causes of catastrophic forest fires in June [1]. On the contrary, the report
mentioned that these forest fires may be caused by the insufficient area of burned forest
territories [1, p. 12]:
A área de faixas de gestão de combustível, incluídas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, dos 11 municípios afetados pelos incêndios de Pedrogão Grande e Góis, atingem a extensão de 31
712,09 ha. No período de 2012 a 2017, apenas foram executados cerca de 19%, de acordo com a informação
cartográfica recolhida.
These words were immediately repeated by journalists [8]. In addition, the report contains direct
recommendations to increase the scale of prescribed burning practices [1, p. 168-169]:
Desenvolvimento de programa nacional de gestão do fogo em três vertentes:
1. Uso tradicional do fogo. Identificar potenciais utilizadores do território que possam usar o fogo como
ferramenta de gestão. Definir condições, territórios e momentos em que o fogo possa ser usado para alcançar
objetivos de gestão do território e criar canais de comunicação simples e eficazes com os interessados para que
saibam que o podem utilizar à sua responsabilidade.
2. Uso do fogo controlado. Deverá ser desenvolvido e implementado programa ambicioso e devidamente
imensionado de uso do fogo controlado em áreas de matos e de floresta com intervenientes do sistema e/ou
beneficiando de outsourcing. A qualidade técnica e os resultados da prática do fogo controlado deverão ser
monitorizados pela Autoridade Florestal Nacional.
Implementação rápida e à escala nacional de um programa nacional de uso do fogo, que integre todas estas
componentes.
The usage of those words in the state report and in press is very dangerous since this may provoke the
local people to conduct the burning of dry plants by themselves to protect their property from forest
fires. As a result, this will launch the rapid and uncontrolled increase of wildfires.
In this regard, we kindly ask the Government and the President of Portugal to critically review the
practice of prescribed burning for agricultural and forest protection purposes. The special attention
should be paid to the second type, as the most dangerous practice in Portugal, since the
burning is conducted inside or near forests.
We kindly ask to enforce the control for the safety of prescribed burning. To do this, we ask you to
provide the public access to the information concerning the prescribed burnings. We ask to share the
georeferenced data (as shapefiles) of the burned forest territories and other lands in Internet and to
specify the date of burning at each injured area. Currently, the state reports include the maps of burned
areas without reference to the original shapefiles and without any information about the date of burning.
It does not allow to analyse the correlation between prescribed burning and forest fires.
We ask to widely inform in press and television about the potential dangers of all types of prescribed
burning. We ask to conduct information campaigns among all ages and social groups aimed at warning
the people that control of fire is always difficult even when done under legal frames. And to convince
the people to avoid any illegal burning of dry plant cover and waste and from burning using unsafe
methods, even if done on the pastures.
We also invoke to thoroughly investigate the hypothesis that the prescribed burning of forests could be
one of causes of strong wildfires in June and October of this year. Pay attention to the fact that the
terrible vast wildfires started almost immediately after the adoption of the National Program of Prescribed
Burning and the First National Plan of Prescribed Burning
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We believe that it is very important to identify all essential factors that can lead to future wildfires in
Portugal. If a single factor will be ignored the catastrophic wildfires may repeat again and again.
October 20, 2017

Signatures:
Natalia N. S. - Coordinator of the Public Campaign “Just stop grass burning!” (The State University of
Campinas, Brazil), email: antifirecamp@gmail.com
Zabelin S. I. - The chairman of the council of the International Socio-Ecological Union (ISEU)
Baptista, Maria – Portuguese citizen. Former Museum and Heritage Professional, Concept giver, adviser
and leader of European projects caring for consciousness deepening. Facilitator of processes (Portugal)
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