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Resposta à pergunta n.º 2630/XIII (3.ª) – Fundo de Solidariedade da União Europeia 

 

Na sequência do Ofício acima identificado, e em resposta à pergunta n.º 2630/XIII (3.ª) formulada pelos 

Senhores Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência o Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas de, relativamente às questões colocadas, enviar a seguinte 

informação: 

Na sequência da candidatura apresentada por Portugal em dezembro de 2017, a Comissão Europeia 

aprovou recentemente o apoio do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) decorrente dos 

incêndios ocorridos nas regiões Centro e Norte durante os meses de junho a outubro de 2017, no 

montante de 50,67 Milhões de Euros. 

Com a aprovação da RCM nº 11-A/2018, de 7 de fevereiro de 2018, e tendo em conta as regras 

comunitárias do FSUE, o Governo decidiu aplicar o financiamento nas seguintes áreas:  

 Proteção civil (para a reposição de veículos); 

 Floresta (para limpeza das áreas ardidas); 

 Municípios (para reposição de infraestruturas municipais afetadas pelos incêndios). 

Após a aprovação formal do apoio por parte da Comissão Europeia, será criado o regulamento nacional, 

a curto prazo, para permitir a implementação dos apoios para as referidas áreas. 

Salienta-se ainda que o apoio à recuperação das infraestruturas municipais afetadas pelos incêndios 

iniciados em Pedrógão Grande a 17 de junho de 2017 está a ser concedido com fundos comunitários 

através do Programa Operacional do Centro, tendo em conta o processo de reprogramação realizado em 

tempo recorde (um mês). 

 
Com os melhores cumprimentos, 
 
A Chefe do Gabinete 
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