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Exmo. Senhor
Deputado Dr. António Sales
Encarrega‐me o Sr. Presidente da Câmara Municipal Jorge Abreu, de remeter as respostas ao questionário
formulado por V.ª Ex.ª.
Certa da melhor atenção
Com os melhores cumprimentos
___________________________________________________________________________
Manuela Pereira
Secretária da Presidência

Tel: 236 559 559
Fax 236 552 596
Praça do Município
3260-408 Figueiró dos Vinhos
www.cm-figueirodosvinhos.pt

De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]
Enviada: quarta-feira, 24 de agosto de 2016 15:34
Para: presidencia@cm-figueirodosvinhos.pt
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de figueiró dos vinhos

Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários
Senhores Deputados, registado com o n.º 3142/XIII/1AL.
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30
dias.
Divisão de Apoio ao Plenário
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MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

1) O Planeamento Municipal em matéria de DFCI está estruturado no Plano Municipal de
Defesa da Floresta, elaborado pelo Gabinete Técnico Florestal do Município, aprovado
pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e Homologado pelo
ICNF. A componente operacional municipal, parte integrante do PMDFCI, é atualizada
anualmente e apresentado e aprovado em sede de Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios.

2) A informação chega aos munícipes através de campanhas de sensibilização, cartazes,
avisos/editais, redes sociais e em alguns casos mediante contacto direto através dos
técnicos do Gabinete Técnico Florestal ou do Fiscal Municipal.

3) A Câmara Municipal tem adoptado uma postura de sensibilização e de resolução
mediante a eliminação dos factores de risco, tendo portanto uma atitude pedagógica.
Após o contacto, as situações de incumprimento são regularizadas, dispensando-se
desta forma as punições acessórias.

4) No presente orçamento, o Município tem previsto o valor de €386.000,00 nas suas
rubricas relacionadas com a floresta e a sua defesa.

5) No presente ano a área ardida até ao final do mês de Agosto situou-se nos 478 ha.

6) As autarquias têm uma intervenção muito limitada em matéria de gestão e
ordenamento florestal. Só uma politica que implemente definitivamente nas áreas
florestais, um modelo de gestão desses espaços é que poderá inverter esta
problemática. O Espaço florestal deverá de uma vez por todas contemplar ações de
conservação e manutenção das áreas que se enquadrem nesse conceito, deverá
contemplar acções de produção florestal numa perspectiva profissional de
rentabilidade económica, e os instrumentos de financiamento comunitário deverão
ser mais acessíveis aos municípios, contemplando uma forte componente de
prevenção e de manutenção das infraestruturas associadas à gestão florestal e à
prevenção e combate a incêndios, o que de momento não se verifica.

