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Informação 

sobre a discussão do 

Projeto de Resolução n.º 1480/XIV/3.ª (PSD)  

 

RECOMENDA AO GOVERNO A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

VIDEOVIGILÂNCIA NA FLORESTA 

 

O Projeto de Resolução n.º 1480/XIV/3.ª deu entrada na Assembleia da República no dia 

20 de outubro de 2021, tendo sido admitido e baixado à Comissão no dia 21 de outubro 

de 2021, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do Regimento 

da Assembleia da República. 

Intervieram na discussão na Comissão, na reunião de 10 de novembro de 2021, além do 

Senhor Deputado Duarte Marques (PSD) na qualidade de proponente, a Senhora 

Deputada Isabel Oneto (PS) e os Senhores Deputados António Filipe (PCP) e José Manuel 

Pureza (BE) que debateram o conteúdo do Projeto de Resolução nos seguintes termos: 

O Senhor Deputado Duarte Marques (PSD) apresentou a iniciativa do seu Grupo 

Parlamentar, dando nota de que o objetivo do Projeto de Resolução em análise era 

sensibilizar o Governo para o alargamento da videovigilância das florestas, assim se 

aumentando a prevenção dos incêndios florestais. Lembrou que a legislação da 

videovigilância não impedia que a mesma fosse alargada naquele domínio particular, 

recordando a distribuição de competências naquele aspeto e os desentendimentos que 

tinham surgido acerca da gestão e utilização do sistema entre as diversas entidades 

competentes. Frisou igualmente que havia diversos distritos do País que não tinham 

sistema de videovigilância de incêndios florestais, incluindo alguns reconhecidos como 

zonas de risco de incêndio, alertando que a rede de videovigilância de incêndios florestais 
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e a sua gestão não devem ficar na dependência exclusiva de um só sistema, marca ou 

empresa, sendo necessário haver liberdade de concurso nessas matérias. Concluiu 

relembrando os aspetos essenciais do Projeto de Resolução em análise, alertando para a 

ocorrência de situações de inoperabilidade do sistema na época crítica de incêndios e 

manifestando a disponibilidade do seu Grupo Parlamentar para chegar a um consenso e 

entendimento na discussão mais alargada sobre a legislação da videovigilância. 

A Senhora Deputada Isabel Oneto (PS) recordou a criação recente de um grupo de 

trabalho para definição de uma rede integrada de videovigilância e deteção de incêndios 

rurais, descrevendo as funções e os trabalhos do mesmo, lembrando que este deveria 

apresentar um relatório com  as suas conclusões até ao próximo dia 31 de março, pelo que 

a questão em discussão já se encontrava em análise, relembrando o interesse existente na 

conclusão do processo legislativo referente à videovigilância e o parecer da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (adiante CNPD) respeitante a essa matéria. 

O Senhor Deputado António Filipe (PCP) referiu que era importante ponderar o sentido 

de voto nessa questão, não deixando de referir que a questão da proteção da floresta era 

uma questão do interesse de todos. Lembrou a proposta de lei respeitante à 

videovigilância e as reservas e os problemas identificados pela CNPD no seu parecer a 

propósito dessa iniciativa legislativa. Reconheceu ser insólito e até prematuro que se 

fizessem recomendações ao Governo numa determinada matéria antes de ser aprovada lei 

que regulasse essa mesma matéria, pelo que o sentido de voto do seu Grupo Parlamentar 

teria de ser ponderado aquando da votação em Plenário do presente Projeto de Resolução, 

recordando, contudo, que não são contra a prevenção de incêndios florestais. 

O Senhor Deputado José Manuel Pureza (BE) declarou que o Projeto de Resolução 

em análise dizia respeito a uma questão muito específica dentro do âmbito mais alargado 

da discussão em curso sobre a matéria da videovigilância, lembrando a necessidade de se 

ter em conta as reservas apontadas pelo Senhor Deputado António Filipe e que era 

importante analisar o alcance das recomendações contidas no Projeto de Resolução em 

análise. 
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Em sede de encerramento do debate, o Senhor Deputado Duarte Marques (PSD) 

esclareceu que o alargamento da rede de videovigilância não era ilegal, uma vez que já 

existiam seis sistemas de vigilância a operar no País, lembrando igualmente a falta de 

ação do Governo neste domínio, o facto de o parecer da CNPD não abordar a questão da 

videovigilância nas florestas para prevenção de incêndios e chamando a atenção para o 

facto de a falta desses sistemas de vigilância pôr em causa a eficácia do combate aos 

incêndios por parte das corporações envolvidas no mesmo. Recordou que incentivar o 

alargamento do sistema de videovigilância a outros distritos do País, sobretudo àqueles 

onde existia um maior risco de incêndio mostrava que os partidos estavam atentos a esta 

importante questão. 

 

Palácio de São Bento, 10 de novembro de 2021 

 


