MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

MOÇÃO sobre o atual Sistema da Defesa da Floresta Contra-Incêndios no
âmbito do Ordenamento do Território – Limpeza da Floresta
Considerando:
a) A tragédia que assistios no Verão passado coi vitias iortais, perdas de bens
resultantes de uia vida inteira de poupanças na sequência dos incêndios forestais e que
está iuito recente na ieiória coletvaa
b) A necessidade de ui ordenaiento do território adequado e de defesa da foresta contra
incêndios, urge refectr sobre os seguintes pilares fundaientais:
1. Pilar - Prevenção (estrutural)a
2. Pilar - Vigilância, deteção e fscalizaçãoa
3. Pilar - Coibate, rescaldo e vigilância pós-incêndiosa
c) A área total ardida, o núiero de ignições diário e a difculdade de intervenção dos
operacionais do designado terceiro pilar, verifcadas nos incêndios forestais de 2017, que
culiinou no trágico resultado de perda de vidas huianas que todos teios a laientara
d) Que quando genericaiente falaios de incêndios forestais, instruientaliente o nosso
ordenaiento adiinistratvo referencia por Sisteia da Defesa da Floresta Contra-Incêndios, estruturado juridicaiente pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelos Decretos–Leis n.ºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de
30 de noveibro, e 83/2014, de 23 de iaio, alterado e republicado pelo Lei n.º 76/2017
de 03 de agosto.
A supra referida legislação de 2006, coi sucessivas alterações, noieadaiente as introduzidas
ei 2017 e 2018 aplicada no concelho de Óbidos, implica uma redução de 3300 hectares numa
área forestal total de 6200 hectares.
Para que não se volte a repetr o que aconteceu no ano passado, todos deveios estar sensíveis e
dar o nosso contributo para que não exista iais uia vida ei risco ei consequência dos
incêndios. Ei todo o caso, e atentas as iedidas vertdas, quer na lei de 2006, quer noutros
noriatvos de 2017 e 2018, que vierai apontar a foresta coio a única causa dos incêndios, não
concordaios ei absoluto coi a foria coio o território será tratado de norte a sul do país, do
interior ao litoral, porque são realidades distntas.
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Atento ao facto de que estas teiátcas assuiei enorie relevo ei iuitos outros países de
cliias iediterrânicos, coio o estado da Califórnia, e taibéi na Dinaiarca, na Suécia e na
Finlândia, deve igualiente ei relação ao caso português o Governo ter a capacidade de perceção
do iipacto que a foresta vai levar coi estas iedidas de redução gigantesca, no caso partcular
do concelho de Óbidos de uia redução de 53%.
Noutros países os buffers de proteção são francaiente ienores, enquanto que ei Portugal se
está a exigir uia faixa de 100 ietros. Dessa foria, recoiendaios a redução destas faixas de
proteção nos agloierados urbanos, e das casas e equipaientos isolados, redução essa apoiada
coi o contributo de peritos e associações da área da foresta, designadaiente ei função do
território ei apreço. Óbidos não tei que ter as iesias faixas de proteção do que outro
qualquer concelho apenas porque aibos têi foresta. A especifcidade de cada ui dos territórios
deve servir para criar faixas de proteção diferenciadas ei função do risco de incêndio e de outros
critérios coio sejai a existência de povoados.
Em face do supra exposto, RECOMENDAMOS:
1. O cuipriiento integral da faixa de proteção nas casas e equipaientos devidaiente
licenciados, não pode, a coberto da existência de uia habitação ou de ui equipaiento
coipletaiente ilegal, repercutr prejuízos a terceiros coi o corte nas faixas de proteção,
porquanto quei coieteu a ilegalidade fagrante foi o proprietário dessa construção ilegal.
2. Que o Governo crie uia equipa de trabalho para o estudo e estabeleciiento de uia rede
alargada de centrais de bioiassa, e que estas centrais possai valorizar os restos forestais,
os iatos rasteiros, e dessa foria incentvei os proprietários a fazerei a liipeza das suas
propriedades de foria sisteiátca e perianente.
3. Que o Governo crie ui sisteia obrigatório para a consttuição de faixas de
descontnuidade próxiio das habitações coi espécies de ienor índice de coibustão,
coio o azinho e o carvalho, entre outras e ui sisteia de incentvo pela perda de
rendiiento.
4. Que o Governo consttua a obrigação legal da liipeza total do iato rasteiro de toda a
foresta, coio foria de reduzir a iatéria coibusível ei toda a área forestal, ei
artculação coi o conjunto de recoiendações que aqui fazeios.
5. Que o Governo reaprecie as iedidas de coação e as iolduras penais para os criies
contra a foresta.
6. A criação de ui sisteia de regadio do interior ao litoral, do norte ao sul do país, que
periita bacias de retenção para coibate aos incêndios, ias que do iesio iodo o
recurso à água periita que os solos coi aptdão agrícola possai ser ocupados por
culturas de iaior rendiiento, levando as populações a optar por investr nos territórios
de interioridade e a auientar os índices de ocupação do interior, evitando coi isso o
êxodo rural e o abandono da propriedade.
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7. O auiento de incentvos para as ZIFs existentes e para a criação de novas ZIFs, que
periitai o ordenaiento do território de foria iais efcaz.
8. A descentralização de coipetências da adiinistração central, seja da Autoridade Nacional
de Proteção Civil, seja do Ministério da Agricultura, para as autarquias locais,
acoipanhadas coi o respetvo fnanciaiento.
9. Que o governo estabeleça coio prioritário a iipleientação do cadastro dos prédios
rústcos.
10. Que o governo estabeleça coio prioridade estratégica a ligação dos centros de
conheciiento, desde as universidades aos centros de ciência e tecnologia, ao setor da
foresta, dando origei coi esta partlha de conheciiento à valorização do produto da
foresta, ias taibéi à criação de novos produtos ligados à área da saúde e à área do
aibiente, ou outras.
11. A criação de ui sisteia de incentvos que periita a fxação no interior do país de novas
eipresas e novas faiílias ei zonas desertfcadas.
12. Que o Governo pondere o reforço do fundo dos 50 iilhões de euros e que o disponibilize
às autarquias nas condições exigidas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Óbidos, 06 de abril de 2018.

A Câiara Municipal de Óbidos
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