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Polícia
não prende fogo

Maria JoséMorgado

Apolícia não prende o
fogo Mais de 20 diasapósa catástrofe das64 mortes nenhum

responsável político ou téc
nico consegue cumprir um
dever sagrado o de verificar
onde e como falhou na segu
rança devida ás pessoas e ao
território

Foi semprepreferívelmanter
a tese hipnótica dos incendiá
rios Atrás dela veio a desres
ponsabilização do Estado pela
prevenção a estupidificação da
população o laxismo a negli
gência crónica Ninguém tem
um pensamento ecológico e
responsável sobre a nossa flo
resta Aclarezadasexplicações

dos especialistas é pungente
perantea indiferença instalada
Toda a gentepercebe quenãoé
assunto para ser resolvido pela
polícia e pelos tribunais que
reprimem crimesmas não pro
tegem a floresta
Essa responsabilidade é de

outros A informação confir
madapermite nos verificarque
a morte brutal das 47 pessoas
na estrada nacional ocorreu
mais de cinco horasdepois dos
primeiros incêndios O torna
do downburst foi repentino e
semeou a morte mas formou
se horas depois do início dos
fogos Esta diferença temporal
não teria permitido medidas
de ataque com prontidão Tal
vez Se não tivesse havido caos
nas comunicações se tivesse
havido equipas de ataque com
prontidão no terreno se tives
se havido planeamento prévio

de acordo com a severidade
das condições atmosféricas
se tivesse havido coordenação
global A organização atenua
os desastres da surpresa Qual
organização Não se sabe ago
ra no meio do downburst de
responsabilidades instalado
entre Proteção Civil MAI SI
RESP autarquias etc A estru
tura de combate aos incêndios
é uma pirâmide burocrática
distante da floresta sem ló
gica de serviço público sem

ecologia O carreirismo e a in
competência ajudam a massa
combustível
Tantos mortos em tão pouco

tempo significam para qual
quer especialista de incêndi
os um falhanço institucional
inadmissível na segurança das
pessoas e bens seja qual for a
origem do fogo
Ninguém tirou lições depois

dos grandes incêndiosde 2003
ou 2005 Durante os fogos jo
gou se uma espécie de caça
ao incendiário que é punitiva
mas não resolve o problema
principal de proteção da nossa
floresta Não sepodeempurrar
toda a responsabilidade para
as polícias MP e tribunais
O centro nevrálgico do pro

blema esconde se sob a tese
enganadora dos incendiários
Não se investe na prevenção
Não há programas de preven

ção com brigadas especializa
das de intervenção rápida Não
há um sistema de comunica
ções de emergência mas um
negócioaparentemente obsce
no Não há profissionalização
de bombeiros Nemvale apena
perguntarquem sãoos respon
sáveis pela limpeza dasmatas
oupelo plano nacionaldedefe
sa da floresta contra incêndios
programado em2006
Aflorestatornou seumamon

toado demassa combustível in
controlável O mato cresce por
todo lado A corrupção cresce
comoomato Onegócionocom
bate aos incêndios estápróspero
e incompetente A prevenção
não rende E a polícia não foi
feitapara prender o fogo
O eco das 64 badaladas do

sino da aldeia de Pedrógão vai
perseguir nos durante muito
tempo
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