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5a Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais

Projeto de Resolução n. 483/Xlll/2.^ (PEV)

"Sobre meios de apoio à Região Autónoma da Madeira no que respeita a incêndios
florestais'o

Parecer

Por solicitação do Gabinete da Presidênciada Assembleia da República, reuniu a 5u

Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais, no dia 29 de setembro de

2016, pelas l4h e 30m, a hm de, nos termos da Lei no.40196, de 31 de Agosto, analisar e

emitir parecer relativo ao projeto de resolução em epígrafe, no âmbito da audição dos órgãos

de governo próprio das Regiões Autónomas, nos termos do disposto no no 2 do artigo 229o da

Constituição da República Portuguesa e do artigo 142' do Regimento da Assembleia da

República.

Estiveram representados os grupos parlamentares do PSD, CDS/PP, PS e JPP.

O Projeto de Resolução n.o 483lXIIIl2." (PEV) que "Sobre meios de apoio à Região

Autónoma da Madeira no que respeita a incêndios florestais", após a análise da 5.u Comissão

Especializada Parlamentar da Saúde e Assuntos Sociais, mereceu a seguinte avaliação:

A presente iniciativa vem ao encontro das acões levadas a cabo pelo Govemo

Regional e reforça a necessidade do apoio e suporte às populações afetadas pelos incêndios

que originaram elevados prejuízos de naturezapublica e privada, bem como de medidas de

prevenção e combate aos incêndios, que não obstante a adopção de medidas de âmbito

regional devem ser urgentemente acionadas por parte do Estado.

Ainda assim, no que concerne ao ponto I do presente projeto de resolução, importa

esclarecer que o reforço efetivo dos meios de prevenção e de combate aos incêndios na

Região Autónoma da Madeira, especialmente no que se refere ao recurso a meios aéreos,

deve ser precedido de uma avaliação da sua viabilidade. Nesse sentido, o Governo Regional

já solicitou um parecer técnico ao Governo da República, pelo que competirâ ao Estado, tornar

públicas as conclusões do mesmo e, em estreita coordenação com as entidades regionais competentes,

intervir em conformidade.
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Este parecer foi aprovado por unanimidade

Funchal, 29 de setembro de 2016
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