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Esta nota, elaborada no âmbito do relatório de iniciativa do PE sobre as catástrofes naturais, 
aborda alguns casos de inundações, seca ou incêndios ocorridos durante o ano em países 
particularmente afectados, como a Alemanha, a Áustria, a França, a Itália, a Espanha e Portugal, 
recordando, para cada um deles, as circunstâncias climáticas, os danos causados, bem como as 
principais medidas tomadas. Os pormenores fornecidos realçam o contexto específico e a 
natureza imprevisível das catástrofes. Todavia, o carácter repetitivo dos fenómenos nas regiões 
afectadas não deixa de chamar a atenção, bem como a existência de factores agravantes, 
conhecidos mas ainda mal assimilados pelas políticas e pelos instrumentos desenvolvidos pelos 
Estados-Membros ou a União Europeia no sentido de prevenir ou evitar as catástrofes. Os 
diferentes casos recordam claramente o interesse das políticas e das medidas de prevenção, 
assim como a eficácia, no âmago das crises, das estruturas de avaliação e acção. 
 

1. INUNDAÇÕES 
 

Em 2005, as inundações afectaram principalmente a Suécia e os Países Bálticos no início do 
ano, assim como alguns países da Europa Central (sobretudo a Roménia, o país mais duramente 
afectado, o Sul da Alemanha, a Áustria, a Suíça, a República Checa, a Hungria, a Eslovénia, a 
Moldávia, a Croácia e a Polónia) durante o mês de Agosto de 2005. O Sul da França não foi 
poupado pelas intensas chuvas de Setembro de 2005, enquanto o mau tempo flagelou o Sul da 
Itália com chuvas torrenciais sobretudo em Março, Abril e Outubro de 2005. A maior parte das 
regiões atingidas tinham já sofrido crises semelhantes1. Todavia, as precipitações torrenciais de 
Agosto de 2005 causaram as inundações mais severas registadas na Europa desde 2002, 
provocando a morte de mais de 70 pessoas. 
 
Na maior parte dos países afectados, estas inundações tiveram um impacto desastroso. Os 
prejuízos materiais nas habitações, nas infra-estruturas, nas actividades de produção 
(nomeadamente agrícolas) foram pesados, e as consequências económicas e sociais foram 
importantes, para já não falar dos danos ambientais e das situações difíceis das pessoas 
afectadas, tanto a nível da saúde como da situação social. 
 
Estas inundações, desencadeadas por fortes chuvas ou tempestades, revestiam-se na maior parte 
dos casos de um carácter inevitável. Contudo, diversos factores, ligados às actividades humanas, 
terão contribuído para agravar a intensidade desses fenómenos, nomeadamente: 
 

 a urbanização intensiva, nomeadamente nas zonas de risco (desenvolvimento das áreas 
urbanas e viárias, modificação do curso dos rios, ocupação irracional das zonas inundáveis). 
O Ministério da Ecologia francês teria assim recenseado 4,5 milhões de pessoas em zona 
inundável dispersas por cerca de 8 000 municípios; 

 a desflorestação, sobretudo os abates autorizados nos vales, na Alemanha e na Áustria, a 
fim de permitir a construção de casas de férias, de zonas industriais ou comerciais nas 
margens até então arborizadas dos rios de montanha; 

                                                 
1  Inundações desastrosas na Europa Central em 1999, com mais de 700 milhões de euros de prejuízos; cheias do 

Elba, do Danúbio e dos seus afluentes em 2002, sob o efeito de violentas precipitações que custaram a vida a uma 
centena de pessoas, provocaram a evacuação de dezenas de milhares de habitantes e prejuízos na ordem dos 15 
mil milhões de euros na Alemanha, na República Checa, na Áustria, na Hungria, na Croácia e na Eslováquia; 
inundações repetidas no Sudeste da França em Setembro de 2002 e Dezembro de 2003. 
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 a agricultura intensiva, criticada pela impermeabilização das camadas superiores do solo, a 
redução do número de pastos e de áreas inundáveis que aquela gera, o cultivo das áreas de 
pastos ou ainda o desenvolvimento das culturas de Primavera; 

 a erosão dos solos. 
 

1.1. ÁUSTRIA 
 
1.1.1. Os factos 
Na Áustria, em 21 de Agosto, inundações e deslizamentos de terras afectaram os Estados da 
Baixa Áustria (distrito de Korneuburg), do Burgenland (sector Wiener Neustadt), de Caríntia do 
Sul (sector de Lavantall) e de Estíria (sectores de Weiz, Bruck e Fischbacher). Precipitações de 
uma intensidade excepcional afectaram depois, até 25 de Agosto, os Estados do Tirol e do 
Vorarlberg, provocando a morte de quatro pessoas e o transbordamento da maior parte dos 
cursos de água. 
 
No Estado de Vorarlberg, numerosas zonas permaneceram isoladas durante alguns dias devido 
às estradas inundadas, ao encerramento dos túneis (nomeadamente o Arlberg), à destruição de 
algumas estradas, caminhos-de-ferro e linhas telefónicas ou eléctricas. A 27 de Agosto, a 
localidade de Gargellen continuava ainda inacessível por estrada, obrigando o exército a manter 
uma ponte aérea destinada a abastecer e evacuar cerca de 500 pessoas, entre as quais numerosos 
turistas. Estes últimos ficaram também bloqueados nas estâncias tirolesas de Ischgl e de Galt. 
Um homem foi morto em Längenfeld, no Ötztal (Tirol Ocidental) por uma avalanche de pedras. 
 
Na Estíria, os deslizamentos de terras danificaram diversas casas, obrigando à desocupação de 
cerca de cinquenta. Foram relatados vários feridos e a morte de uma pessoa, apanhada pelo 
desabamento de uma casa provocado por uma corrente de lama. 
 

1.1.2. Estimativa dos prejuízos 
A Áustria, em 19 de Outubro de 2005, solicitou a intervenção do Fundo de Solidariedade da UE, 
a título de catástrofes regionais. Segundo o pedido, os danos do Tirol e do Vorarlberg elevar-se-
iam respectivamente a 414 e 177 milhões de euros. Os danos afectariam perto de 100 
municípios (61 no Tirol e 36 no Vorarlberg) e 1 474 explorações agrícolas só no Estado do 
Vorarlberg. Além do Fundo de Solidariedade da UE, outros recursos financeiros deveriam 
contribuir para as indemnizações, nomeadamente o Fundo Nacional de Catástrofes Naturais, o 
orçamento das Regiões, os seguros (num montante estimado em 20 milhões de euros). Uma 
transferência de recursos dos Fundos Estruturais de cerca de 750 000 euros poderia completar o 
pacote. 
 
A população local sofreu sobretudo devido aos danos provocados nas habitações e nas infra-
estruturas (43 milhões de euros de prejuízos nas infra-estruturas ferroviárias do Vorarlberg, 
onde várias pontes e linhas de caminho-de-ferro ficaram danificadas, 3 a 4 milhões de euros 
para os danos na rede rodoviária daquele mesmo Estado e 17 milhões de euros para os de 
Estíria). As medidas tomadas atenuaram, no entanto, o impacto das inundações sobre as 
actividades turísticas, vitais para a economia local (perto de 1/10 do PIB), mas numerosas zonas 
agrícolas ficaram inutilizáveis após a catástrofe. 
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1.1.3. Medidas tomadas 
A gestão da crise, assegurada pelas diferentes autoridades - federais, regionais e locais - revelou-
se eficaz. Em 24 de Agosto, o Governo reuniu-se para preparar o plano de medidas a tomar. No 
terreno, a mobilização era muito forte: mais de 26 000 intervenientes da Cruz Vermelha, dos 
bombeiros, do exército (cerca de 2 500 soldados deslocados), da polícia (1 200 agentes na 
frente), sem contar com os voluntários que participaram nas intervenções e nas diversas medidas 
de emergência (evacuações aéreas, colocação das pessoas em segurança, reforço das margens 
dos rios...). 
Para além das acções imediatas, o Governo decidiu uma série de ajudas de emergência. Foi 
também desbloqueado um envelope de 30 milhões de euros por parte do Governo federal a 
título de um fundo de catástrofes. O projecto de lei federal para a indemnização das vítimas das 
inundações e a reconstrução prevê, além disso, um envelope de 72 milhões de euros para 2005-
2007 a favor de medidas fiscais e especiais, de forma que, com as medidas existentes em caso 
de catástrofes, o apoio específico deveria chegar aos 128 milhões de euros. 
 

1.2. ALEMANHA 
 

1.2.1. Os factos  
Na Alemanha, em meados de Agosto, algumas localidades (Dresde, Dassau, Magdeburg, 
Muehlberg…) situadas à beira do Elba encontravam-se em situação de alerta no seguimento das 
inundações provenientes da República Checa. Todavia, foram as chuvas intensas de 21 a 26 de 
Agosto de 2005 que causaram as inundações mais graves, provocando as cheias, em muitos 
locais, do Danúbio e dos seus afluentes (Lech, Iller, Isar, Inn) e, por conseguinte, a inundação de 
certos Länder como o da Baviera. Precipitações persistentes e intensas tinham precedido de 
alguns dias a catástrofe. Ao ensoparem os solos, agravaram o efeito das fortes chuvas que se 
seguiram ao dia 20 de Agosto, tornadas violentas devido ao encontro de massas de ar quentes e 
húmidas da bacia mediterrânica com as mais frescas do Sul da Baviera. 
 
 

O estado de alerta foi desencadeado em numerosas cidades, nomeadamente: 
- Erding, Freising, Garmisch-Partenkirchen, no vale do Isar, 
- Neu-Ulm, onde centenas de habitantes tiveram de ser evacuados, Ingolstadt, Kehlheim, Ratisbonne, 

Passau no vale do Danúbio, 
- Rosenheim no vale do Inn, 
- Werdenstein, Kempten, Martinszell, Sonthofen, Tiefenbach no vale do Iller. 

 
As precipitações mais elevadas foram registadas no triângulo alpino de Allgaü, Donauwoerth e 
Mangfallgebirge, assim como na região de Kempten, que apresentou valores locais recordes de 
150 a 250 mm. 
 

1.2.2. Estimativa dos prejuízos 
Os prejuízos, que se terão aproximado dos 172 milhões de euros, mantêm-se abaixo do limiar de 
mobilização do Fundo de Solidariedade da UE a título de catástrofes de grande dimensão ou 
mesmo excepcionais. 
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1.2.4. Medidas tomadas 
Manifestou-se uma forte mobilização na altura dos acontecimentos, que se traduziu na criação 
de células de crise e numa série de medidas de intervenção de emergência. Prosseguiu sob a 
forma de medidas compensatórias e de prevenção contra futuras inundações. 
 
Para além das diferentes células de emergência criadas durante a crise, as autoridades locais 
reagiram rapidamente no sentido de restabelecer a normalidade da situação e atenuar o impacto 
das inundações (campanha de publicidade para reter os turistas, limpeza das ruas e dos 
caminhos para passeios...).  
 
O Governo federal e o Governo do Estado da Baviera chegaram rapidamente a um acordo sobre 
o programa de ajuda às vítimas, encarregando-se o primeiro - tal como aconteceu com a 
inundações de 2002 no Leste da Alemanha - de 50% dos custos (ou seja, um envelope de 66 
milhões de euros afectado à indemnização das vítimas e à reconstrução). Duas notificações de 
ajudas de Estado para a atribuição de subvenções indemnizatórias, dirigidas sobretudo ao sector 
agrícola, foram já transmitidas à Comissão Europeia. 
 
O Governo federal comprometeu-se por outro lado a entregar ao Estado da Baviera 99 milhões 
de euros durante um período de três anos, destinados a melhorar o "programa bávaro de acções 
2020" relativo à protecção contra as inundações. Pelo seu lado, o Estado da Baviera anunciou 
um aumento da sua contribuição para os investimentos de prevenção das inundações durante o 
período 2006-2008, num total de 150 milhões de euros anuais. 
 

1.3. FRANÇA 
 
1.3.1. Os factos  
Duas vagas sucessivas de chuvas torrenciais abateram-se, com 48 horas de intervalo, em 6 e 9 
de Setembro de 2005, sobre dois Departamentos vitícolas do Sudeste da França, o Gard e o 
Hérault. As precipitações muito intensas (160 mm no aglomerado de Nîmes, 300 mm de 
precipitação no de Montpellier após uma primeira vaga de 200 mm, ou seja, o equivalente a dois 
meses de pluviometria habitual) provocaram numerosas inundações.  
 
O pior foi no entanto evitado graças às bacias de retenção construídas no seguimento das graves 
inundações de 1988, que desempenharam o seu papel de amortecedor no cume da crise. 
Revelou-se, no entanto, necessário socorrer múltiplas situações, pois foram inundadas mais de 
620 casas particulares. Se a primeira vaga de chuva não fez vítimas, a segunda provocou o 
afogamento acidental de um agricultor de Lodève (Hérault). As chuvas e as inundações 
perturbaram além disso muitos viajantes, particulares e alunos, bloqueados e, em alguns casos, 
abrigados no local. O corte da circulação impôs-se também em mais de 80 eixos rodoviários, 
enquanto o tráfego ferroviário se encontrava paralisado. 
 

1.3.2. Estimativa dos prejuízos 
A agricultura sofreu muito com estes acontecimentos: as explorações arborícolas e vitícolas, 
assim como o sector da conchilicultura, foram as mais afectadas. No Minervois, a Câmara da 
Agricultura do Aude estimou que perto de 450 hectares de culturas frutícolas ou vinícolas 
tinham sido destruídos. No conjunto das outras zonas vinícolas, as chuvas diluvianas, as 
inundações e os solos ensopados destruíram os caminhos de acesso às vinhas e tornaram-nas 
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muitas vezes inacessíveis às máquinas ou aos vindimadores a pé, numa altura em que apenas 
20% das vindimas tinham sido feitas (estavam em causa cerca de 12 000 hectares de vinhas). 
Finalmente, as intempéries teriam provocado "um ligeiro atraso" nas vindimas no Departamento 
do Gard, onde os profissionais contam com "uma boa colheita". 
 
Apesar da sua importância, os prejuízos não excedem os limiares de desencadeamento do Fundo 
de Solidariedade da UE, que a França tinha sido obrigada a pedir em duas ocasiões no passado 
por danos de natureza semelhante2. 
 

1.3.3. Medidas tomadas 
Pouco tempo após o anúncio pela Méteo-France da passagem dos Departamentos do Gard e do 
Hérault ao mais alto nível de alerta, o Ministro do Interior decidiu uma série de medidas de 
precaução (recolha escolar antecipada, securização ou evacuação dos parques de campismo, 
limitação da circulação a partir das 18 horas...). Preocupou-se também em obter uma primeira 
apreciação das consequências das precipitações, nomeadamente para as próximas vindimas, com 
vista a uma avaliação rápida dos danos provocados. 
 
No terreno, foi posto em prática pelas prefeituras um importante dispositivo de prevenção 
(sistema de alerta por telefone, número verde para os utentes, colocação em estado de alerta de 
helicópteros e de bombeiros, requisição de cerca de sessenta mergulhadores, envio de 
especialistas do exército equipados com barcos pneumáticos e assistidos por meios aéreos para 
junto de certas zonas inundáveis...). Foram imediatamente criadas células de crise destinadas a 
gerir de muito perto as decisões (encerramento à circulação das auto-estradas e das estradas 
inundadas; organização da saída progressiva dos trabalhadores dos seus locais de trabalho a fim 
de evitar os engarrafamentos de fim de tarde; decisão das evacuações necessárias, como a de 
800 campistas na região de Nîmes ameaçados pelos riscos de cheia do Lez). 
 
A catástrofe reavivou o interesse pelo projecto de destruição das habitações de risco 
(essencialmente no delta do Ródano) elaborado pelos poderes públicos. No Departamento multi-
sinistrado do Gard, onde estão em curso as operações de demolição, a autarquia teria recenseado 
perto de 130 000 pessoas em zona inundável, das quais um milhar nos sectores mais expostos, 
representando o conjunto mais de 400 habitações distribuídas por 65 comunas. 
 

1.4. ITÁLIA 
 
No princípio de Março, chuvas constantes, associadas à neve e ao gelo, abateram-se sobre todo 
o país. As consequências foram muito severas para alguns municípios devido às correntes de 
lama que se seguiram (como por exemplo na região de Nápoles, onde três idosos foram dados 
como desaparecidos após uma derrocada de terra, ou na de Calábria, marcada por torrentes de 
lama nas ruas da localidade de Cavallerizzo3). Estas intempéries provocaram importantes atrasos 
nos combóios e no transporte aéreo, e troços de auto-estradas do Norte de Itália tiveram também 
de ser fechados à circulação. Os danos daí resultantes para a agricultura foram estimados em 
650 milhões de euros pela Confederação Italiana dos Agricultores (CIA). 
                                                 
2 A título da catástrofe regional, respectivamente do Gard, em 2002 (835 milhões de euros de prejuízos e 21milhões  
  de euros de ajudas), e do delta do Ródano, em 2004 (785 milhões de euros de prejuízos e 19 625 milhões de euros  
  de ajudas). 
3 Em Maio de 1998, 119 pessoas morreram na cidade de Sarno, perto de Salerno, no Sul de Itália, em correntes de  
  lama que se seguiram a chuvas diluvianas nas ruas da localidade.  
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Uma catástrofe semelhante ocorreu no Sul de Itália em Outubro de 2005, causando a morte de 
seis pessoas, destruindo uma ponte do município de Cassano delle Murge e alguns veículos, e 
fazendo descarrilar um comboio de alta velocidade devido a um deslizamento de terras na região 
de Pouilles. Mais uma vez, a intensidade excepcional da precipitação (161 mm de água em 
menos de três horas numa zona restrita de Pouilles, ou seja, o equivalente à pluviometria anual 
da região) impôs o encerramento de numerosas estradas.  
 
A repetição destes fenómenos - frequentemente mortíferos - não deixou de suscitar o problema 
da gestão do território das regiões mais afectadas e das construções indevidamente autorizadas 
nas zonas de risco. 
 

2. SECA 
 

Em 2005, a seca, de uma amplitude e uma duração excepcionais, atingiu particularmente o Sul e 
o Oeste da Europa, afectando a quase totalidade do território português e vastas regiões em 
Espanha, em França e em Itália. A situação melhorou actualmente num certo número de regiões, 
graças às recentes precipitações. No entanto, os efeitos da crise ainda perduram nas zonas mais 
afectadas, de forma que as consequências directas (perdas de colheitas ou de animais) e 
indirectas sobre as actividades agrícolas e de pecuária, o mundo rural, o património florestal e o 
ambiente (desertificação de numerosas regiões, efeitos sobre a vegetação e o funcionamento dos 
ecossistemas devido às modificações significativas a longo prazo das trocas de gás carbónico do 
continente4) ainda não foram totalmente avaliadas. 
 
A fraca pluviosidade, que grassa há vários anos consecutivos, é responsável por esta situação. 
Contudo, o problema é agravado pela enorme necessidade de rega em certos países em pleno 
período estival. O fenómeno relançou, portanto, o debate sobre a gestão da água (transvases, 
estado das redes, partilha do recurso entre os agricultores e os outros utilizadores...), sobre a 
irrigação e, em alguns países, sobre a reforma do regime nacional das catástrofes naturais. Em 
França, suscitou novas propostas do Ministro da Ecologia reunidas no plano "gestão de escassez 
de água" destinado a antecipar o impacto dos fenómenos de seca nos próximos dez anos. Em 
Espanha, a falta crucial de água reacendeu as querelas entre as regiões mais deficitárias, 
exigindo cada uma delas do governo central importantes transvases para as suas bacias, e as 
críticas dos ecologistas, que denunciam uma gestão tradicionalmente "clientelista" dos recursos 
hídricos.  
 

2.1. PORTUGAL 
 
2.1.1. Os factos  
Portugal conhece uma seca sem precedentes. Esta assolou de facto o conjunto do país, e mais 
particularmente o Sul, nas regiões do Algarve e do Alentejo, onde há falta de água desde o 
último trimestre de 2004. 
 
No Outono anterior, devido à falta de precipitações suficientes, as reservas de água 
encontravam-se reduzidas a metade e os níveis de humidade nos solos eram inferiores à média 

                                                 
4 Projecto de investigação europeu CarboEurope.  
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na maior parte do país (com, desde 1/10/2004, um nível de precipitação inferior a 65% da 
média). Em Abril de 2005, várias povoações do Sudeste do país encontravam-se devastadas pela 
ausência de chuvas: 18 600 já não possuíam água corrente e tinham de ser abastecidas por 
camiões-cisterna. Este défice hídrico agravou-se ao longo do ano e a seca estendeu-se a quase 
todo o país: segundo o Instituto da Água, em meados de Junho, 50% de Portugal continental 
encontrava-se em estado de seca extrema e 30% do território debatia-se uma seca severa. Como 
consequência deste fenómeno, os incêndios destruíram cerca de 293 000 hectares de floresta, 
mato e culturas, enquanto a baixa do nível da água causou a morte de muito peixe. 
 

2.1.2. Impacto sobre a agricultura 
As consequências da seca são particularmente gravosas para o sector agrícola. A Confederação 
dos Agricultores de Portugal (CAP) calculava no início de Agosto as perdas dos agricultores em 
perto de 2 mil milhões de euros, ou seja, 1,5% do PIB. 
 
No início do ano, a falta de água, mas também as geadas, provocaram sérias dificuldades, 
comprometendo as culturas dos cereais, a disponibilidade de alimento para os animais e as 
possibilidades de irrigação. A situação dos agricultores veio a tornar-se mais tensa ao longo de 
todo o Verão. A seca, ao prolongar-se, afectou o desenvolvimento das pastagens e das plantas 
forrageiras, levando os criadores, devido à falta de erva, a esgotarem os seus stocks de palha e 
de feno ou a recorrerem a compras externas para alimentar os animais. Estes efeitos sobre a falta 
de erva foram agravados pelas restrições sobre os movimentos dos animais decididas no âmbito 
das medidas de prevenção contra a febre catarral (blue tongue) após a detecção de vários casos 
em bovinos em Novembro de 2004. A seca é também responsável por uma baixa de cerca de 
60% dos rendimentos dos cereais5 por hectare e de 80% da produção das forragens e das 
pastagens, gerando um aumento dos preços assim como das necessidades de importação de 
gramíneas. As superfícies destinadas ao milho diminuíram também 26%. 
 

2.1.3. Medidas tomadas 
Foram decididas pelo Governo medidas precoces com vista a aliviar os exploradores agrícolas 
dos efeitos da seca. Assim, em Janeiro de 2005, um envelope de mais de 20 milhões de euros de 
ajudas foi reservado para os criadores de gado poderem comprar alimentos destinados aos 
animais e vacinas e testes contra a febre catarral. Nas regiões mais afectadas, os criadores 
confrontados com a seca beneficiaram de uma ajuda suplementar para a compra de forragem, a 
perfuração de poços ou a compra de reservatórios, assim como a suspensão dos pagamentos das 
suas cotizações sociais, num montante global de 100 milhões de euros. Uma campanha de 
sensibilização lançada pelo Governo convidava além disso a população a reduzir o consumo de 
água, e os procedimentos de adjudicação de trabalhos de perfuração foram acelerados. 
 
A pedido das autoridades nacionais, o Comité de Gestão "Cereais" deu também o seu acordo 
sobre uma transferência de cereais da intervenção comunitária, como por exemplo, no mês de 
Maio, a autorização de uma primeira transferência de 200 000 toneladas de cereais húngaros 
(das quais 80 000 toneladas de milho, 80 000 de trigo e 40 000 de cevada). A Comissão 
Europeia aceitou, além disso, o adiantamento do pagamento de certas ajudas, a utilização das 
terras em pousio para a alimentação dos animais nas regiões mais afectadas pela seca.  

                                                 
5 Queda estimada dos rendimentos do trigo de 70%, da aveia de mais de 65%, e do centeio de 25% relativamente a   
   2004. 
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Espera-se também a autorização da Comissão para duas ajudas de Estado notificadas por 
Portugal relativas à atribuição de dotações destinadas a facilitar os investimentos dos criadores 
em trabalhos hidráulicos ou a compra de alimentos para os animais. Na medida em que os 
prejuízos afectam antes de mais o sector privado, o Fundo de Solidariedade não pode ser 
solicitado.  
 

2.2.  ESPANHA 
 

2.2.1. Os factos  
A seca em 2005 afectou uma larga parte de Espanha: nove Comunidades Autónomas em 17 
foram integralmente afectadas, ou seja, o Leste e o Sul do país. Outras regiões do Centro foram 
também parcialmente atingidas.  
A amplitude e a recorrência do fenómeno tornam preocupantes os efeitos da seca, após vários 
anos consecutivos de precipitações fracas. 
O Inverno de 2004/2005 surge como um dos mais secos dos últimos 60 anos em Espanha, 
devido a um atraso muito sensível do volume das chuvas: segundo o Instituto de Meteorologia, a 
quantidade de precipitação acumulada registada de Setembro de 2004 até Fevereiro de 2005 
varia de 31% a 70% relativamente à média do território continental, atingindo no Sul valores 
constantemente inferiores a 40%. Em Janeiro e Fevereiro de 2005, a situação agravou-se, 
nomeadamente nas regiões do Centro e do Sul do país. 40% do território atravessavam então 
uma seca grave, e 35% uma seca extrema. 
 
Seguidamente, a seca agravou-se e o impacto sobre as produções tornou-se sério. Em Setembro 
de 2005, a reserva hidráulica espanhola continuava a baixar, para se situar nos 41,4% da sua 
capacidade total (22 037 hm3 de reservas de água nas barragens, comparados com a média de 
37 000 hm3 dos dez últimos anos). As retenções de água do rio Segura (12,4%) e do Jucar 
(19,4%), no Leste da Espanha, apresentavam os níveis de reserva mais alarmantes. 
 

2.2.2. Impacto sobre a agricultura 
A seca afectou sobretudo a agricultura de sequeiro e a criação extensiva, mas os danos a longo 
prazo serão enormes para a sociedade e o ambiente. 
 
As perdas agrícolas devidas à seca são enormes. Ao longo de toda a margem do Mediterrâneo, a 
agricultura confrontou-se com uma situação catastrófica. O fenómeno afectou sobretudo, em 
qualidade e em volume, as produções de cereais, de beterraba açucareira, assim como a 
pecuária, enquanto as colheitas de gramíneas tinham já sofrido com as más condições climáticas 
em Janeiro e Fevereiro. Segundo os dados estatísticos do Ministério da Agricultura, a colheita 
de cereais de Inverno seria inferior em 52,9% relativamente à de 2004, a produção de trigo 
inferior em 33% - 2 959 toneladas contra 4 393 em 2004 -, a de cevada em 58% (4 448 
toneladas contra 10 609 em 2004), a de milho em 20% (3 951 toneladas contra 4 766 em 2004). 
As quedas de produção são também severas no que respeita ao girassol, com uma redução de 
mais de 48% (produção de cerca de 399 000 toneladas contra 785 000 em 2004), devido à 
redução das superfícies plantadas e à ausência de água. Estas quebras de produção provocaram 
um aumento das necessidades de importação de gramíneas. Globalmente, a quebra de volume de 
negócios em grandes culturas está estimada em cerca de 1 700 milhões de euros, e a relativa à 
criação de gado em 1 000 milhões de euros. 
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2.2.3. Medidas tomadas 
A persistência das dificuldades climáticas impunha medidas precoces específicas, tanto mais 
que algumas explorações tinham sido duplamente afectadas durante o ano, primeiro pela geada 
no primeiro trimestre, e depois pela seca grave. Foram assim atribuídas indemnizações 
destinadas a atenuar os prejuízos da vaga de geada que tinha danificado as culturas de frutas e 
legumes no primeiro trimestre, seguidas de um envelope de ajudas de emergência destinadas aos 
agricultores afectados pela seca. 
 
A Espanha solicitou também o benefício de derrogações comunitárias, nomeadamente a 
transferência de cereais provenientes dos stocks de intervenção comunitária, de forma a fazer 
face à carência de forragens devida à seca6, a flexibilização das disposições regulamentares 
relativas ao desenvolvimento rural, a utilização das terras de pousio para alimentar o gado, o 
pagamento antecipado das ajudas comunitárias7, assim como diversas medidas específicas 
(relativas à obrigação de retenção dos animais ou de colheita de leguminosas..,.), sabendo que, à 
semelhança de Portugal, os critérios de aplicação do Fundo de Solidariedade da UE (ver Anexo 
1) não poderiam permitir a mobilização dessa ajuda. 
 
No final de Junho, foi também estabelecido um plano de emergência para assegurar a 
sobrevivência das explorações agrícolas (agricultores, criadores, apicultores) afectadas pelas 
condições climáticas extremas, nomeadamente de seca ou de geada (tendo já sofrido perdas de 
produção de 20% nas zonas desfavorecidas e de 30% nas restantes). Este plano concretizar-se-
ia, nomeadamente, pela abertura de uma linha de crédito de 750 milhões de euros reservada à 
concessão de empréstimos a taxas preferenciais, pela flexibilização ou a moratória das 
cotizações de segurança social, por descontos nas facturas de água de rega, pela aceleração dos 
trabalhos hidráulicos destinados à modernização e ao melhoramento das estruturas de irrigação 
existentes, pela construção de bebedouros e outros pontos de abastecimento de água. 
 
No final de Setembro, diversas regiões (como a Catalunha e a Andaluzia) eram forçadas a impor 
restrições de água e decidiam restringir o abastecimento da agricultura, das zonas urbanas e 
turísticas. Concomitantemente, o Governo dava luz verde à criação, em Santander, de um 
Observatório Nacional da Seca. 
 

2.3. FRANÇA 
 

2.3.1. Os factos  
A seca em 2005 afectou no pino do Verão um vasto crescente desde o Oeste até ao Sudeste. As 
regiões mais afectadas pelo défice hídrico situam-se na fachada atlântica (Poitou-Charentes, 
Loire, Bretanha, Gironde e Landes), no Norte da Bacia parisiense e na região Provença-Alpes-
Côte d'Azur. Todavia, a seca assolou também o resto da França, como o Centro-Oeste e o Midi-
Pirenéus, assim como a região Ródano-Alpes, em alguns casos pelo quarto ano consecutivo. 
Durante o Verão, o número de departamentos afectados pela seca e as restrições de água não 
cessou de aumentar: 52 no final de Julho, 66 no início de Agosto, 71 no início de Setembro. Em 
meados de Outubro, 40 ainda estavam afectados. 

                                                 
6 Autorização de 500 000 toneladas no final de Junho de 2005, 500 000 toneladas em Setembro de 2005,autorização  
  em curso de 200 000 toneladas de trigo. 
7 Para todo o território à excepção da Galiza, das Astúrias, da Cantábria e do País Basco. 
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O fenómeno afectou essencialmente as produções forrageiras (incluindo o milho em silos) e o 
milho em grão não irrigado. Mas, além da agricultura, os meios naturais sofreram com esta 
situação extrema: perto de 3 800 km de cursos de água ficaram secos, provocando a morte de 
numerosos peixes. 
 
O défice pluviométrico, que durava em certas regiões desde Setembro de 2004, agravou-se 
durante os meses seguintes. O Inverno revelou-se particularmente seco em toda a França, 
nomeadamente nas regiões costeiras mediterrânicas e na costa atlântica; as quedas de neve em 
quantidade insuficiente não permitiram compensar o défice hídrico dos lençóis freáticos, 
enfraquecendo o nível das reservas das grandes barragens. As fracas precipitações da Primavera 
acentuaram este fenómeno. Seguidamente, os episódios de chuva do início de Setembro 
permitiram na maior parte das regiões recarregar as camadas subterrâneas mais reactivas e 
levantar as medidas de limitação de utilização de água ainda em vigor. 
 

2.3.2. Medidas tomadas 
Os sinais precoces de riscos de seca foram tomados a sério muito cedo pelos poderes públicos 
que, logo em Fevereiro, lançavam apelos em prol das poupanças de água. 
As reuniões regulares do Comité de Acompanhamento da Seca8, encarregue da observação e da 
análise da situação, permitiram antecipar e preparar o melhor possível as acções a empreender 
face ao risco de seca, contribuindo para a elaboração e acompanhamento de um dispositivo de 
medidas agrícolas apropriadas. Assim, as primeiras medidas preventivas de Março de 2005 
incitavam os agricultores a adoptarem uma gestão mais económica da água e a anteciparem os 
efeitos da seca na escolha da rotação das culturas. O sector agrícola mostrou-se receptivo a essas 
medidas: as áreas destinadas ao milho, muito dependentes da pluviometria e da irrigação, 
diminuíram 7% em 2005 (ou mesmo 20% em Poitou-Charentes, Midi-Pirenéus e Aquitânia), em 
benefício de culturas alternativas menos consumidoras de água. Numerosas posturas municipais 
limitaram por outro lado certas utilizações da água9 e reforçaram a regulamentação face ao risco 
acrescido de incêndio na natureza, nomeadamente nas zonas arborizadas (proibição de fazer 
fogo, fixação de um “período vermelho” de proibição...). Um verdadeiro sistema de informação 
e acompanhamento pôde assim ser posto em prática em concertação com os poderes públicos e 
as colectividades territoriais. 
 
O Ministério da Agricultura interveio também junto da Comissão Europeia a fim de obter uma 
derrogação relativa à utilização das parcelas em pousio em 2005, de forma a autorizar os 
agricultores a pastorearem ou ceifarem as terras em causa para alimentar os animais. A 
Comissão Europeia respondeu favoravelmente a este pedido, em 20 de Abril e em 30 de Junho 
de 2005, para respectivamente 41 e 77 departamentos franceses. Em Agosto, foi apresentado um 
pedido de extensão a todos os departamentos metropolitanos. 
 
Em Setembro, a Comissão Nacional das Calamidades Agrícolas procedia à apreciação dos 
primeiros dossiers apresentados. Nessa altura, 40 departamentos foram objecto de um 
reconhecimento (na totalidade ou em parte do seu território) a título do procedimento 

                                                 
8  Criado em 2003, este Comité associa o conjunto das organizações profissionais agrícolas, os gabinetes de  
    intervenção agrícola e os serviços do Estado. 
9  Conduzindo durante várias semanas a proibições totais de irrigação em três Departamentos (Charente, Deux  
    Sèvres e Charente Marítima), salvo derrogações concedidas a certas culturas (legumes, frutas e hortícolas,  
    tabaco). 
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"calamidades agrícolas"10. Os dossiers relativos a mais 6 Departamentos estão em curso de 
instrução e vão ser objecto de uma decisão dentro de alguns dias11. 
 
No seguimento, um primeiro envelope de dotações de indemnização foi desbloqueado pelo 
Ministro da Agricultura, e foram anunciadas medidas específicas (sob a forma de um aumento 
da taxa das indemnizações para as perdas forrageiras) para as zonas de criação de gado pluri-
sinistradas durante estes últimos anos. Os prazos de indemnização para os criadores e os 
agricultores em situação de pretenderem uma indemnização do Fundo Nacional das 
Calamidades Agrícolas deveriam também ser encurtados. 
 
Para aliviar a tesouraria de numerosos agricultores, o Ministério da Agricultura anunciou além 
disso o pagamento antecipado de certos prémios (prémio à manutenção de manada de vacas 
aleitantes, prémios para a ovelha e a cabra, prémios para o abate...). 
 

2.3.3. Impacto sobre a agricultura 
O sector agrícola, já alertado pela experiência de 2003, mobilizou-se muito rapidamente para 
antecipar os efeitos da seca (gestão concertada da água, reorganização da rotação das culturas, 
nomeadamente redução da parte do milho nas rotações, introdução de novas variedades, 
armazenamento da forragem e compras externas para preservar o stock de forragem para o 
Inverno, espaçamento das passagens de água a fim de prolongar a irrigação…). 
 
Além disso, a situação em 2005 não era comparável à de 2003. As precipitações da Primavera 
asseguraram, apesar de um episódio canicular no final do mês de Junho, um desenvolvimento 
satisfatório das culturas e das pastagens. No que respeita às forragens, os rendimentos da 
primeira ceifa do mês de Junho foram satisfatórios e a autorização da Comissão Europeia de 
utilizar as parcelas em pousio em 2005 para a alimentação animal em 77 departamentos permitiu 
garantir os recursos forrageiros. As colheitas, embora em queda sensível, mantêm-se superiores 
às produções médias armazenadas entre 2000 e 2004. A colheita de oleaginosas está, pelo seu 
lado, a aumentar, graças à colza, que regista excelentes resultados: com superfícies em alta e um 
rendimento recorde, a produção ganha 10% relativamente a 2004. Em contrapartida, a seca fez 
cair o rendimento do milho e as áreas destinadas ao grão: a produção deverá baixar cerca de 
20% relativamente a 2004 (13 milhões de toneladas previstas contra 16,3 milhões no ano 
passado). Em ervilha, beterraba industrial e batata, os rendimentos registam também baixas 
sensíveis. A colheita de batata mantém-se, no entanto, superior à média quinquenal. 
 
Esta situação é, porém, muito variada conforme as regiões e os tipos de cultura (milho, 
forragens, frutas e legumes). Segundo o último boletim Agreste de Novembro de 2005, o 
balanço da campanha dos prados para 2005 é mais matizado: os prados de Nord-Pas-de-Calais, 
da Alta Normandia, da Lorena e do Franco-Condado possuem níveis de produção globalmente 
normais, enquanto que os da fachada atlântica e do vale do Ródano têm défices muito graves. 
No conjunto da França, um prado em cada dois apresentava, em 20 de Outubro, um défice de 
produção de pelo menos 25% relativamente ao normal. 
 

                                                 
10 Alpes da Alta Provença, Altos Alpes, Ardèche, Aude, Aveyron, Cantal, Charente, Charente Marítima, Corrèze,  
    Côte d’Or, Creuse, Dordonha, Drôme, Gard, Alto Garonne, Gironde, Hérault, Ille e Vilaine, Indre, Isère, Landes,  
    Loire, Alto Loire, Loire Atlântico, Lot e Garonne, Lozère, Maine e Loire, Morbihan, Nièvre, Puy de Dôme,  
    Pirenéus Atlânticos, Altos Pirenéus, Ródano, Saône e Loire, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vendée, Vienne,  
    Haute Vienne. 
11 Ain, Allier, Ariège, Indre e Loire, Lot, Sarthe. 
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Em certas zonas do Norte, do Nordeste e do Sudoeste da França, as precipitações de Setembro 
permitiram uma melhoria do estado das culturas. Noutras, a situação dos agricultores e dos 
criadores, pelo contrário, deteriorou-se (muito fraca produção de erva, colheitas de cereais 
sinistradas vítimas de maturidade precoce e das restrições à irrigação, redução dos stocks 
previstos para o Inverno devido às distribuições sistemáticas de forragem, dificuldades de 
tesouraria devido aos custos extraordinários gerados pela seca, nomeadamente o aumento das 
facturas da água para os produtores e os criadores que tiveram de assegurar o abastecimento de 
água aos animais por um período anormalmente longo ou de recorrer mais à irrigação…). 
 
O montante total das perdas está neste momento estimado em mil milhões de euros. A 
indemnização dessas perdas terá lugar durante o Inverno de 2005-2006, num montante avaliado 
em 230 milhões de euros. 
 

2.4. ITÁLIA 
 

2.4.1. Os factos  
A seca em 2005 fez-se sentir mais no Norte do que no Sul de Itália. No final da Primavera, as 
autoridades da região de Mântua lançaram neste contexto um alarme de seca devido ao nível do 
Pó, anormalmente baixo para a época. Embora a situação do rio e dos seus afluentes se encontre 
já estabilizada, o fraco nível das reservas de montanha continua a ser preocupante. Este tempo 
quente e seco foi também responsável por cerca de cinquenta incêndios. 
 

2.4.2. Medidas tomadas 
Foram tomadas diversas medidas pelo governo destinadas a atenuar os efeitos desta seca 
(instalação de pequenos reservatórios nas regiões do Norte, extensão do dispositivo existente no 
Mezzogiorno). Foi desbloqueada uma dotação de mil milhões de euros pelo Comité 
Interministerial para o Ordenamento do Território (CIPE) destinada a contribuir para o 
financiamento do plano nacional de irrigação. 
 
 
2. INCÊNDIOS 
 

Estes últimos anos foram marcados por uma multiplicação dos fogos florestais nas regiões 
mediterrânicas da UE. Em 2003, os incêndios florestais destruíram perto de 740 000 hectares e 
custaram a vida a mais de 40 pessoas. Durante o ano de 2004, os incêndios nos países mais 
afectados destruíram 346 766 hectares. Em 2005, a sua recrudescência já levou 484 000 
hectares. Esta última série de incêndios, além disso muito precoce, foi caracterizada por 
condições de seca pouco habitual e longos períodos de situações críticas com picos de 
actividade de fogo e altíssimos níveis de risco durante os meses de Julho e Agosto, sobretudo na 
parte sudoeste da UE.  
 
Portugal foi, de longe, o país mais afectado, com 294 000 hectares destruídos. As chuvas de 
final de Agosto reduziram o nível de risco na maior parte dos países europeus, no entanto, com 
severas reminiscências em Espanha e Portugal. 
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Os danos imediatos são enormes, a nível humano, das infra-estruturas e das habitações, e das 
actividades económicas locais, sobretudo a agricultura e o turismo. A longo prazo, a 
multiplicação dos fogos torna progressivamente a floresta vulnerável e fragiliza os ecossistemas, 
perturbando a sua gestão sustentável. 
 
Este fenómeno dos incêndios de 2005 está em grande parte ligado à seca e às altas temperaturas 
estivais. A seca persistente contribuiu, com efeito, para a acumulação no solo de camadas secas 
de combustíveis facilmente inflamáveis, enquanto que, em determinados momentos, o vento e o 
calor acumulado contribuíam para o reacendimento de fogos já controlados. 
 
Outros factores agravaram no entanto este contexto de risco, nomeadamente: 
 

 o abandono progressivo do espaço rural e das suas actividades tradicionais (prática da 
silvicultura, da agricultura e da pecuária); 

 insuficiente manutenção das florestas (nomeadamente em Portugal, marcado pelo êxodo 
rural e a desertificação no interior do país e pelo facto de os proprietários negligenciarem 
demasiadas vezes a desmatagem dos seus terrenos); 

 existência de grandes massas florestais mono-espécies, que favorecem a propagação do fogo 
e o desenvolvimento de grandes incêndios, ou a plantação de variedades de árvores 
inadequadas; 

 ausência de uma verdadeira política de prevenção, em termos, nomeadamente, de meios de 
acção; 

 falta de severidade para com os incêndios de origem humana, sabendo que uma parte não 
negligenciável do ateamento dos fogos resulta de uma má apreciação dos riscos e do 
desrespeito das medidas elementares de prevenção (como a proibição das queimadas e da 
utilização de engenhos mecânicos). 

 
Em alguns países, determinados elementos específicos intensificam ainda mais o fenómeno. Em 
Portugal, a urbanização crescente e a destruição excessiva da floresta litoral, a extrema divisão 
da propriedade das florestas12 e a diminuição regular do número de explorações são muitas 
vezes invocadas neste contexto. Permitiriam explicar ali um número de fogos florestais 
sensivelmente superior ao de outros países do Sul da Europa igualmente afectados pela seca13. 
 
A ameaça ambiental, económica e social que constituem os incêndios florestais foi desde há 
muito reconhecida no seio da UE, justificando o apoio comunitário aos esforços dos Estados-
Membros na prevenção e na luta contra os fogos florestais14 (Anexo 2). Todavia, a 
recrudescência dos fogos florestais levanta regularmente nos países afectados questões sobre a 
ausência de uma verdadeira política florestal comunitária, sobre a eficácia da luta contra os 
incêndios (organização e coordenação, formação dos bombeiros voluntários), a necessidade de 
campanhas adequadas de informação, educação e sensibilização, assim como sobre a 

                                                 
12 Mais de 93% da floresta portuguesa, de cerca de 3,3 milhões de hectares, pertence a cerca de 500 000  
    proprietários privados, dos quais mais de 70% possuem menos de 4 hectares e apenas 1% mais de 100 hectares.  
    Portugal é o país da Europa com a menor extensão de floresta pública. 
13 Para cada 1 000 hectares, o número médio de incêndios em Portugal é sete vezes mais elevado do que em  
    Espanha ou em Itália e 22 vezes mais elevado do que na Grécia, segundo um estudo publicado em Agosto pela  
    Liga Portuguesa para a Protecção da Natureza. 
14 Regulamento (CEE) n° 3529/86 do Conselho, de 17 de Novembro de 1986, relativo à protecção das florestas da  
    Comunidade contra os incêndios, Jornal Oficial L 015 de 19/01/1989, p. 0039 - 0039, e Regulamento (CEE) n° 
    2158/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992, relativo à protecção das florestas da Comunidade contra os 
    incêndios, Jornal Oficial L 217 de 31/07/1992, p. 0003 – 0007, posto em prática pelos Estados-Membros até 
    Dezembro de 2002, data da sua expiração. 
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necessidade de medidas mais coercivas contra os proprietários negligentes de florestas ou os 
autores imprudentes ou criminosos. O facto de 90% dos incêndios serem imputáveis às 
actividades humanas e de a negligência ou imprudência explicarem cerca de um fogo em cada 
dois (fogo de artifício em plena seca, resíduos agrícolas queimados pelos camponeses, fogos de 
montanha para as pastagens...) mereceria com efeito ser melhor tomado em consideração. 
 

3. PORTUGAL 
 

3.1.1. Os factos  
Desde Janeiro de 2005, perto de 293 911 hectares de florestas e baldios15 foram destruídos pelos 
incêndios em Portugal, principalmente no Centro e Norte do país. Afectando a maioria dos 
pequenos exploradores florestais de pinheiros marítimos e de eucaliptos, os incêndios 
devastaram 192 721 ha de área florestal e 101 190 de zonas de mato.Os distritos de Coimbra, de 
Vila Real e de Santarém foram os mais afectados, com 48 579, 28 989 e 28 214 ha destruídos, 
respectivamente. 
 
Distribuição dos incêndios por distritos (dados de 09/10/2005) 
 

 
A origem dos incêndios nem sempre é facilmente identificável. Todavia, na maioria dos casos, é 
invocada a acção humana.  
 
 

No distrito de Coimbra, dois incêndios destruiram respectivamente 15 394 ha e 12 147 ha. O primeiro era de 
origem criminosa. O segundo imputável aos engenhos agrícolas. Em Vila Real, os incêndios mais 
importantes, que destruíram respectivamente 6 664 ha e 3 649 ha, não têm origem conhecida. Em Santarém, 
6 694 ha foram queimados no seguimento de uma acção de vandalismo. 

 
Foram recenseados mais de 35 000 incêndios, 40% dos quais apenas nos meses de Julho e 
Agosto: 
.  7 843 incêndios destruíram mais de 1 hectare; 
.  292 mais de 100 hectares e, entre estes últimos, 94 mais de 500 hectares (68% da superfície 

queimada). 
 

                                                 
15 Dados de imagem de satélite de 9/10/2005. 
 
 

Distrito Áreas queimadas (em hectares) Porto 20 485 
Total 293 913  Castelo Branco 16 261 

Coimbra 48 579 Braga 12 354 
Vila Real 28 989 Bragança 11 531 
Santarém 28 214 Lissabon 2 029 
Vianado Castelo 26 484 Portoalegre 1 811 
Leiria 24 771 Faro 1 656 
Guarda 23 901 Beja 1 606 
Aveiro 22 012 Évora 1 373 
Viseu 20 819 Setúbal 1 038 
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Numa década, perto de 800 000 hectares foram afectados, deixando temer um fenómeno 
recorrente de grandes incêndios que pouco a pouco minam uma das mais importantes florestas 
da Europa Ocidental (3,2 milhões de hectares cobertos, ou seja, 36% do território português). 
 

3.1.2. Os danos  
Os incêndios foram particularmente devastadores. Apesar da importante mobilização de meios e 
homens para os controlar (mais de 3 000 bombeiros, centenas de militares e polícias, 32 aviões, 
824 veículos...) e da contribuição europeia (9 aviões bombardeiros de água e helicópteros                
anti-incêndios provenientes de outros Estados-Membros) solicitada pelas autoridades 
portuguesas, mais de uma centena de famílias perderam as suas casas, 730 explorações agrícolas 
foram destruídas, bem como 500 edifícios agrícolas. 
 
Embora ainda não esteja disponível um número exacto, os custos globais rondarão os mil 
milhões de euros, dos quais 300 milhões apenas para o sector agrícola. Os incêndios afectaram 
particularmente os criadores e os cultivadores das regiões meridionais do Alentejo e do Algarve, 
mas também os pequenos exploradores florestais do Centro e do Norte arborizado do país, assim 
como numerosas microculturas de apoio, de milho, de batata ou de oliveiras, características 
dessas regiões. Perto de 10% da área destruída dizia respeito a terrenos agrícolas. 
 

3.1.3. Medidas tomadas  
As autoridades portuguesas mobilizaram-se muito cedo para prevenir os riscos de incêndio 
devido à falta preocupante de precipitação. O estado de alerta foi assim lançado em 15 de Maio 
de 2005 e prolongou-se até 30 de Setembro. Face à persistência da seca e das altas temperaturas, 
aquele manteve-se em certas partes da região do Alentejo. 
 
Tal como em 2003 e 2004, Portugal apelou em 20 de Agosto de 2005 para o Centro de 
Informação e Monitorização da UE a fim de beneficiar da assistência da protecção civil europeia 
para o ajudar a combater os incêndios que afectavam o país em cerca de cinquenta locais. 
Aquele Centro alertou imediatamente as autoridades de protecção civil dos 3016 países 
participantes no mecanismo comunitário de protecção civil, permitindo o envio, em menos de  
 
24 horas, de um reforço em aviões e helicópteros de luta contra os incêndios de diversos 
Estados-Membros (França, Itália, Espanha, para além da ajuda bilateral em curso da Alemanha e 
dos Países Baixos). Esses meios suplementares permitiram completar rapidamente as 
capacidades nacionais e intensificar a luta contra os fogos. 
 
O Governo decidiu posteriormente dotar-se de uma força de elite destinada a lutar contra os 
incêndios, de aviões bombardeiros de água e de helicópteros de luta contra os incêndios. 
Prometeu, além disso, um montante de 23 milhões de euros de ajudas sob a forma de 
empréstimos a taxas reduzidas para a reconstrução de infra-estruturas, a compra de 
equipamentos agrícolas e de animais reprodutores ou a compensação de perdas de rendimentos. 
A intervenção do orçamento FEOGA para a prevenção e a recuperação (149 milhões de euros 
para o período 2000-2006) deveria ser também solicitada. Surgiram, no entanto, dúvidas quanto 
à utilidade de tais ajudas se não fossem colocadas à disposição rapidamente, na medida em que 
bloqueios administrativos continuavam a impedir o pagamento da totalidade das ajudas 
prometidas para os incêndios de 2003. Por outro lado, procedeu-se à suspensão do pagamento 
                                                 
16 Os 25 Estados-Membros e cinco outros países participantes (Bulgária, Roménia, Islândia, Liechtenstein e  
    Noruega). 
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das cotizações sociais. A autoridade pública pronunciou-se igualmente a favor de medidas mais 
rígidas e direccionadas, inscritas no âmbito de uma reforma da política florestal. 
 
Contrariamente ao terrível ano de 200317, as autoridades portuguesas não fizeram pedidos de 
mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para o reembolso das medidas de 
emergência tomadas (serviços de socorro, alojamento temporário, abastecimento de energia e 
água, reparação das infra-estruturas de base). 
 

3.2. Espanha   
 

3.2.1. Os factos  
A Espanha é o segundo país mais afectado em termos de superfície queimada. Segundo os dados 
de imagem de satélite disponíveis em 5 de Outubro de 2005, a superfície destruída elevou-se a 
161 154 ha. Os números europeus cumulativos dos últimos 25 anos colocam a Espanha 
largamente à cabeça dos países mais afectados pelos fogos, com uma média anual de 250 000 ha 
destruídos entre 1980 e 1989 e de 130 000 ha entre 2000 e 2004. A superfície sinistrada 
distribui-se globalmente em 90% de florestas e 10% de terrenos agrícolas. Cerca de 68 000 
hectares correspondem a zonas arborizadas, 88 000 a matagal e baldios, 5 000 a pastagens18. 
 
Apesar da melhoria considerável da profissionalização dos meios de extinção, o número de 
incêndios não diminuiu verdadeiramente, com uma média de 20 000 fogos todos os anos. Os 
dados do Ministério do Ambiente registam, para o ano 2005, 24 770 incêndios: 
- 16 208 de menos de 1 ha, 
- 8 532 de mais de 1 ha (de entre estes últimos, 39 superiores a 500 ha). 
 

Os incêndios de grandes proporções afectaram sobretudo as Comunidades de: 
 
-  Castela e Leão (33%), onde uma dezena de incêndios (voluntariamente ateados por um pirómano) 

devastaram em finais de Setembro 10 000 ha de mato e de arbustos no Parque Natural do Parque 
Natural de Sanábria, na Província de Zamora; 

 
- Castela La Mancha (19%), tristemente marcada pelo incêndio de Riba de Saelices em Guadalajara, 

provocado por um churrasco mal apagado, no qual 11 bombeiros morreram e 13 000 hectares foram 
arrasados; 

 
- Estremadura (18%), afectada pela deflagração simultânea de vários fogos aparentemente de origem 

voluntária nas regiões de Villuercas e de Ibores-Jara, que arrasaram 12 000 ha; 
 
- Andaluzia (11%), afectada em 7 de Agosto por dois enormes incêndios causados pela trovoada na 

região de Villanueva del Arzobispo (Jaén), o primeiro em Sierra de las Villas (5 443 ha destruídos), o 
segundo em Sierra de Cazorla (700 ha consumidos), assim como, em 22 de Setembro, a destruição 
pelo fogo de florestas próximas de Lanjarón (Granada), onde a imprudência de turistas provocou a 
perda de 2 600 ha no Parque Natural de Sierra. 

                                                 
17  Em 2003, o Fundo tinha sido objecto um pedido de mobilização a título de catástrofe de grande importância. Os  
     danos tinham sido estimados em 1 228 milhões de euros e a ajuda comunitária elevara-se a 48,539 milhões de  
     euros. A Espanha, que tinha apresentado um pedido no âmbito do critério "país vizinho" tinha declarado danos  
     de um montante de 53 milhões de euros e obtivera 1,331 milhões de euros de ajudas.  
18  Em 2004: 133 171 ha; em 2003: 148 172 ha ; em 2002: 107 472 ha; em 2001: 93  98 ha, em 2000: 188 586 ha 
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No total, 63% dos sinistros afectaram a região do Noroeste do país, 24% as Comunidades 
interiores, 12% a região mediterrânica e menos de 1% as Ilhas Canárias. 
 
Distribuição dos incêndios de mais de 500 ha por Comunidades: 
 

Distrito Superfície 
total % 

Castela e Leão 27469 33% 
Castela La Mancha 15850 19% 
Estremadura 15000 18% 
Andaluzia 8743 11% 
Galiza 6300 8% 
Catalunha 4484 5% 
Ilhas Canárias  2300 3% 
Comunidade Valenciana 1200 1% 
Cantábria 900 1% 
Aragão 528 1% 
Total 82774 100% 

 
 
A maior parte destes incêndios poderia ter sido evitada. Com efeito, as investigações da Guarda 
Civil mostram que, dos 829 incêndios investigados - num total de 1 845 assinalados entre 1 de 
Junho e 22 de Agosto: 
- 125 fogos florestais tiveram origem criminosa (15%),  
- 247 deveram-se a negligência (30%),  
- 230 foram acidentais (28%), 
- 227 foram de origem natural (27%).  
 
A análise dos grandes incêndios realça também a importância dos fogos voluntários (54% dos 
casos) e da imprudência ou da negligência dos seus autores (32%) na origem dos sinistros. 
 

3.2.2. Os danos   
Tal como em Portugal, numerosas habitações, edifícios de quintas e fábricas foram destruídos. 
Em matéria ambiental e de biodiversidade, os danos ambientais apenas se encontram, neste 
momento, parcialmente recenseados.  
 

3.2.3. Medidas tomadas  
A Espanha mobilizou-se muito cedo na luta contra os fogos florestais. Dedica-lhe um orçamento 
de cerca de 59,4 milhões de euros em 2005 (33% a título das acções de prevenção e 66% a título 
das acções de extinção), ao qual se juntam os diferentes orçamentos das Comunidades 
Autónomas, às quais incumbe a responsabilidade das acções de extinção dos incêndios florestais 
em colaboração com o sector da Defesa contra os incêndios florestais da Direcção-Geral da 
Biodiversidade do Ministério do Ambiente, responsável pelos meios aéreos e pelas brigadas 
especializadas na luta contra os incêndios. A gravidade da situação conduziu o Governo 
espanhol a anunciar a criação de uma força anticatástrofes naturais composta por 4 300 
militares, encarregada nomeadamente de lutar contra os incêndios florestais. 
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Anexo 1 Os instrumentos de intervenção e prevenção 
 
Acções de urgência: 
 
- Os mecanismos de ajuda à protecção civil para a coordenação e a assistência europeia (Decisão 2001/792/CE do  
  Conselho, de 23 de Outubro de 2001) destinados a facilitar uma cooperação reforçada no quadro das intervenções  
  de socorro da protecção civil, nomeadamente através do Centro de Monitorização e Informação; 
- A mobilização do Fundo de Solidariedade da UE para a compensação de uma parte dos danos públicos: 
 

O Fundo de Solidariedade da UE foi criado para dar resposta às catástrofes de importância maior 
ocorridas num Estado-Membro ou num país em vias de adesão, que tenham provocado danos directos 
de mais de 3 mil milhões de euros (aos preços de 2002) ou que ultrapassem 0,6% do Rendimento 
Nacional Bruto do país afectado. Excepcionalmente, um Estado-Membro ou um país em vias de 
adesão vizinho, afectado pela mesma catástrofe, pode também obter ajuda. Também 
excepcionalmente, o Fundo pode ser mobilizado para catástrofes que não ultrapassem o limiar 
exigido, em caso de catástrofe regional fora do comum. O Fundo dispõe de um orçamento anual de 
mil milhões de euros, com um máximo de 7,5% para as catástrofes regionais. O Fundo completa as 
despesas públicas autorizadas pelos Estados para as acções de primeira emergência (repor em 
funcionamento as infra-estruturas, medidas de alojamento, serviços de socorro, limpeza...) mas não 
intervém para ressarcir danos privados. 
 
A título do ano 2005, foram apresentados à Comissão Europeia doze pedidos de mobilização do 
FSUE: 
- Eslováquia, para uma tempestade em 2004. 
- Itália, para uma inundação em 2004 (rejeitado). 
- Estónia, Lituânia, Letónia e Suécia, para uma tempestade em Janeiro de 2005. 
- Grécia, para uma inundação em 2004. 
- Dois pedidos da Bulgária para as inundações da Primavera e de Agosto de 2005. 
- Dois pedidos da Roménia para as inundações da Primavera e de Agosto de 2005. 
- Áustria, para as inundações de Agosto de 2005. 

 
-  As medidas derrogatórias às regras da Política Agrícola Comum (autorização de utilização das terras em pousio 

para alimentar os animais, adiantamentos sobre o pagamento dos prémios…); 
- A reprogramação dos programas de desenvolvimento regional e de desenvolvimento rural sob a forma de uma 

modificação das prioridades e da distribuição do orçamento em curso de execução; 
- As ajudas de Estado com base no nº 2 do artigo 87º do Tratado CE, que prevê a compatibilidade com o mercado 

comum das ajudas destinadas a remediar os danos causados pelas calamidades naturais ou por outras ocorrências 
extraordinárias (desde que se prove que as perdas devidas às condições climáticas atingem 20% a 30%, que 
existe uma relação entre as perdas sofridas e os danos causados e que não existe sobrecompensação). 

 
Os instrumentos de prevenção: 
 
-  Acção e medidas de prevenção dos programas dos Fundos Estruturais e de Desenvolvimento Rural; 
 
- Reforço do carácter sustentável das políticas conduzidas: 
 .  Gestão da água (directiva-quadro sobre a água); 
 . Monitorização das florestas: Regulamento Forest Focus relativo ao acompanhamento das florestas e às 

interacções ambientais na União Europeia (quadro financeiro para 2003-2006 de 65 milhões de euros, dos 
quais 9 milhões para as medidas preventivas dos incêndios); 

 . Ordenamento do território no que respeita à instalação das infra-estruturas e à construção de imóveis nas 
zonas vulneráveis; 

 . Política agrícola (no que respeita às práticas agrícolas e agronómicas): irrigação sustentável, luta contra a 
erosão dos solos e medidas para evitar o deslizamento de terras, cobertura dos solos, implantação das 
culturas nas zonas vulneráveis e da parte maior do desenvolvimento rural no âmbito da reforma da PAC. 

 
- Promoção da investigação e do reforço dos programas-quadro comunitários de investigação: 
 . reforço dos meios colocados à disposição para a investigação relativa à prevenção dos riscos em termos de 

coordenação e de meios financeiros; 
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 . estudo do fenómeno da seca no âmbito da política de luta contra as alterações climáticas, assim como o 
apoio dos trabalhos de investigação sobre as consequências das alterações climáticas, sobre as relações entre 
a poluição e as alterações climáticas, sobre o estudo da natureza cíclica ou ocasional dos fenómenos de seca; 

 . apoio dos trabalhos de investigação sobre a realidade das relações entre a água e a agricultura; 
 . apoio da investigação sobre as estruturas florestais menos vulneráveis aos fogos florestais. 
 
- Reforço da cooperação internacional e da acção internacional da União Europeia: 
 . adopção de iniciativas visando assegurar o respeito dos compromissos assumidos em Quioto; 

. cooperação nas bacias fluviais, de forma a assegurar uma abordagem coordenada da gestão dos riscos das 
inundações, assim como planos de protecção transfronteiriços; 

. exercícios de simulação de catástrofes no terreno. 
 

- Melhoria dos instrumentos de previsão: 
 . elaboração de planos estratégicos nacionais de protecção contra as inundações; 
 . Sistema de Informação sobre os Fogos Florestais (EFFIS), com base no Regulamento Forest Focus; 
 . novo modelo digital de previsão do tempo a curto prazo e à escala muito apertada (projecto europeu 

AROME); 
 . nova tecnologia comunitária destinada a fornecer informações sobre as secas à escala europeia com base em 

medidas de humidade dos solos; 
 . projecto europeu EURORISK de vigilância global para o ambiente e a segurança, com uma vertente que diz 

respeito aos riscos ligados aos imprevistos climáticos. 
 
-  Adopção de um dispositivo de gestão dos riscos no sector agrícola; 
 
-  Medidas de informação destinadas a desenvolver e assegurar a manutenção de uma consciência do risco. 
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Anexo 2: A acção comunitária em matéria de incêndios florestais 
 
A acção comunitária baseia-se em: 
 
.   Diversos regulamentos, entre os quais, para o período 2003-2006, o Regulamento Forest Focus19. Este 

Regulamento é aplicado com base em programas nacionais bianuais (2003/04 e 2005/06). Dispõe de um 
quadro financeiro de 65 milhões de euros, dos quais 9 milhões para as medidas de prevenção contra incêndios. 
A Espanha (31,35%), a Itália (21,26%), Portugal (16,77%) e a Grécia (16,48%) são os países que mais 
beneficiam do co-financiamento comunitário aferente a esses programas. As medidas dizem respeito a 
campanhas de sensibilização, a formações especializadas, assim como ao desenvolvimento do EFFIS. 

 
.  As sugestões de um grupo de trabalho sobre a prevenção e a luta contra os incêndios na Europa. Criado 

pela Comissão, este grupo está incumbido de apresentar propostas, nomeadamente relativas aos problemas de 
interesse comum de informação (por exemplo necessidade de uma nova classificação dos riscos). A informação 
sobre os fogos florestais e respectivos efeitos sobre o ambiente é considerada como um dos instrumentos de 
prevenção de base. O sistema EFFIS, desenvolvido pelo CCR em estreita colaboração com os Estados-
Membros, dá-lhe resposta. As primeiras reflexões deste grupo salientam que uma política de protecção do 
ambiente na UE não pode ser eficaz sem uma política de prevenção dos fogos florestais e que é necessária uma 
regulamentação específica neste domínio, coordenada com a política de desenvolvimento rural. 

 
. As recomendações muito oportunas da Conferência sobre as questões da prevenção dos fogos florestais e 

da recuperação, organizada pela Comissão Europeia. Esta Conferência salientou nomeadamente a necessidade 
de abordagens coerentes para aumentar a importância das florestas na agenda política, de uma política 
integrada de gestão sustentável da floresta orientada para a prevenção de incêndios (que incorpora o risco de 
incêndio na planificação florestal e no ordenamento do território), de um co-financiamento prioritário da UE 
para as medidas de prevenção, recordando simultaneamente que a questão afecta toda a sociedade, todo o ano, 
e não apenas alguns sectores durante o Verão. Surgiu, aliás, um vasto apoio em prol de um instrumento 
comunitário integrado para os incêndios florestais. 

 
 
 
 

                                                 
19 Regulamento (CE) n° 2152/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro de 2003, relativo ao  
    acompanhamento das florestas e das interacções ambientais na União Europeia, JO L 324 de 11/12/2003, p. 0001  
    - 0008. 


