
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

O atraso no pagamento dos apoios financeiros às entidades gestores de equipas de Sapadores

Florestais, que já se verifica desde junho, poderá colocar em risco a operacionalidade destas em

pleno período de maior risco de incêndios florestais.

As entidades detentoras de equipas de Sapadores Florestais recebem apoio financeiro para o

seu funcionamento. Este apoio, essencial para o funcionamento daquelas equipas, insere-se no

eixo de intervenção “Defesa da Floresta Contra Incêndios” previsto na subalínea i) da alínea b)

do artigo 6º do Regulamento do Fundo Florestal Permanente, aprovado pela Portaria nº

77/2015, de 16 de março.

No Termo de Aceitação da atribuição dos apoios financeiros são estabelecidos quatro períodos

de pagamento dos apoios ao longo do ano, sendo um deles, o de maior montante, entre

01/06/2015 e 30/06/2015. Acontece que estas entidades ainda não receberam o pagamento

relativo a este período encontrando-se em total asfixia financeira, sem conseguir pagar salários

aos Sapadores Florestais, nem assegurar os materiais e combustíveis necessários à boa

execução das tarefas.

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que os serviços do ICNF - Instituto da Conservação da

Natureza e das Florestas, questionados telefonicamente e por email pelas entidades que sofrem

esta situação, não adianta uma previsão de data para pagamento dos apoios.

Estamos em pleno mês de Agosto, com temperaturas elevadas, grande risco de incêndios,

altura em que se intensifica e é mais necessária a ação dos Sapadores, nomeadamente ao nível

da vigilância e da primeira intervenção em incêndios florestais, apoio ao ataque ampliado e

ações de rescaldo e vigilância pós-incêndio.

Nestes períodos verifica-se também um aumento das despesas em combustíveis e em algum

tipo de equipamento. As dificuldades expostas aumentam para as entidades que têm mais do

que uma equipa de Sapadores a gerir.



A enorme importância da existência de plenas condições para o bom funcionamento das

equipas de Sapadores Florestais, nomeadamente o pagamento atempado de salários, e a

impossibilidade de as cumprir face ao enorme atraso no pagamento dos apoios por parta do

ICNF, está a criar situações de grande instabilidade e insustentabilidade que colocam em risco a

operacionalidade daquelas equipas.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Agricultura e do Mar, as seguintes perguntas:

O Governo conhece todas as consequências e gravidade desta situação de atraso no

pagamento dos apoios contratualizados e devidos às entidades gestoras de equipas de

Sapadores Florestais?

1.

Quando pensa o Governo, através do ICNF, proceder ao pagamento dos apoios em atraso

desde junho passado?

2.

Palácio de São Bento,  quinta-feira, 6 de Agosto de 2015

Deputado(a)s

HELENA PINTO(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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