
Assembleia da República - Palácio de São Bento, Gabinete PAN, 1249-068 Lisboa 
Telefone: (+351) 213.919.000 | Fax: (+351) 213.917.440

Email: pan.correio@pan.parlamento.pt | Website: www.pan.com.pt

1

Voto n.º 155/XIV

Voto de pesar pela perda de vidas humanas, de animais e de espécies florestais nos incêndios 

que decorrem na Austrália, e pela falta de acção política no combate às alterações climáticas

Há 4 meses que a tragédia assolou o território Australiano com a deflagração de 

incêndios florestais resultantes das altas temperaturas que se fizeram, e fazem, ainda 

sentir.

Pelo menos 24 pessoas perderam a vida deste Setembro de 2019 na sequência destes 

incêndios, e estima-se ainda que morreu pelo menos meio milhão de animais, entre 

eles coalas e cangurus. Também a flora local sofreu perdas irremediáveis, sendo que 

se calcula que algumas espécies possam estar irremediavelmente perdidas.

É de lamentar profundamente a perda de vidas nestes incêndios, mas também de 

manifestar indignação face à a falta de acção política, não só no combate aos incêndios,

no apoio aos bombeiros, mas principalmente no reconhecimento e na visão 

negacionista do primeiro ministro australiano relativamente à origem deste fenómeno: 

as alterações climáticas.

Três dos estados australianos registaram temperaturas acima dos 40 graus Celcius e 

várias aldeias que nunca tinham sido ameaçadas por incêndios florestais estão agora 

em perigo de ser totalmente destruídas, algo que nunca tinha sido vivido neste país.

A dimensão e duração desta tragédia e as altas temperaturas registadas na Austrália 

coincidem com as estimativas feitas por cientistas para o risco de incêndios florestais 

num planeta mais quente devido às alterações climáticas1, é isto que está na origem 

destes incêndios.

Perante mais uma gravíssima manifestação da crise climática em que vivemos, também 

em Portugal, devemos, enquanto eleitos e eleitas, assumir o compromisso de 

                                                       
1 https://www.dn.pt/edicao-do-dia/03-jan-2020/sabado-de-alto-risco-como-e-que-a-australia-
se-tornou-tao-vulneravel-aos-fogos-11666367.html
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diminuirmos a nossa pegada ecológica e de adoptar comportamentos sustentáveis com 

vista ao bem-estar de todas as espécies que habitam o nosso planeta, e de sermos 

sérios e activos na adaptação do nosso país às alterações climáticas.

Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pela 

morte de todas as pessoas, de todos os animais e destruição dos ecossistemas nos 

incêndios florestais na Austrália, manifestando ainda a sua solidariedade para com 

todas as restantes vítimas destes incêndios. 

Palácio de São Bento, 08 de Janeiro de 2019

As Deputadas e o Deputado,
André Silva

Bebiana Cunha
Cristina Rodrigues
Inês de Sousa Real


