
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
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PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No final de um Conselho de Ministros dedicado às florestas, ocorrido a 4 de março de 2021, o

Ministro da Administração Interna abordou a iniciativa do Ministério da Defesa Nacional para a

aquisição de 14 meios aéreos de combate a incêndios rurais, entre os quais dois aviões

bombardeiros anfíbios pesados, aptos a desempenhar missões de bombardeamento de água e

produtos de extinção.

Na conferência de imprensa do referido Conselho de Ministros, o Ministro da Administração

Interna, que tem a relação com o mecanismo RescEU (Proteção Civil Europeia) na sua

competência, afirmou ter acionado a cláusula de reserva de dois aviões tipo Canadair que são

financiados, pelo menos a 90%, pelo mecanismo europeu de proteção civil e que até 2026

Portugal contaria com estes meios.

Publicada a 22 de março, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2021 aprovou a

aquisição e locação de meios aéreos pelo Estado para o Dispositivo Especial de Combate a

Incêndios Rurais (DECIR) para o período de 2023 a 2026, fazendo a referência à aquisição dos

referidos dois aviões bombardeiros aéreos pesados.

Sucede que, tendo por base as boas práticas seguidas pela Força Aérea em relação aos

critérios de operacionalidade destes equipamentos, a aquisição de um terceiro avião permitiria

ter dois destes equipamentos em permanente disponibilidade.

Neste sentido, e considerando a aquisição de dois aviões bombardeiros anfíbios pesados

anunciada pela Governo, ao abrigo do artigo 4.º do Regimento da Assembleia da República,

vêm os signatários, através de Vossa Excelência, solicitar a resposta do Senhor Ministro da

Defesa Nacional às seguintes perguntas:

1 – Qual o ponto de situação na aquisição destes meios ao abrigo do programa RescEU?

2 – Considera que a aquisição de um terceiro equipamento se traduziria em ganhos substanciais



na operacionalidade destes meios?

3 – Não seria de propor a reflexão sobre a aquisição de um terceiro avião bombardeiro anfíbio

pesado?

Palácio de São Bento, 21 de outubro de 2021

Deputado(a)s

DUARTE MARQUES(PSD)

 ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

ADÃO SILVA(PSD)

PAULO MONIZ(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

SÉRGIO MARQUES(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, 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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