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Assunto: Falta de resposta do ICNF ao Observatório Técnico Independente

Destinatário: Ministro do Ambiente e Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
O Observatório técnico independente para análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios
florestais e rurais que ocorram no território nacional, coordenado por Castro Rego F., Fernandes
P., Sande Silva J., Azevedo J., Moura J.M., Oliveira E., Cortes R., Viegas D.X., Caldeira D., e
Duarte Santos F., foi criado pela Assembleia da República na sequência dos relatórios técnicos
produzidos a respeito dos grandes incêndios ocorridos em 2017, reconhecendo-se a
necessidade de disponibilização de conhecimento técnico-científico para suportar a resolução
dos diversos problemas relacionados com o surgimento e a severidade dos incêndios. No
passado dia 19 de Novembro, a Comissão de Agricultura e Mar realizou uma audição ao
Observatório suprarreferido, onde os seus representantes manifestaram preocupação com a
inexistência do “Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais” sobre o qual este Observatório
tem como missão, prevista na Lei 58/2018 de 20 de agosto, a emissão de um parecer, assim
como “pronunciar-se sobre o relatório anual de atividades do Sistema de Gestão Integrada de
Fogos Rurais (SGIFR).
O atraso torna-se mais preocupante, dado que o mandato do Observatório termina no próximo
mês de Dezembro. Foi relatada também uma grande dificuldade em aceder a informação
necessária ao concretizar da missão deste Observatório e que está na posse do ICNF, que
aparentemente não responde às solicitações.
O Bloco de Esquerda considera que, sendo o Observatório Técnico Independente um órgão
criado pela Assembleia da República, o ICNF deve responder a todas as suas solicitações no de
diz respeito à disponibilização de informação relevante ao cumprimento da sua missão.
Consideramos também de grande urgência a produção e implementação do Plano de Gestão
Integrada de Fogos Rurais, para a qual o contributo deste observatório é totalmente
imprescindível. Dado o sucesso e a importância do trabalho já realizado e considerando que a
política pública florestal obtém resultados de médio-longo prazo, é fundamental a continuidade
deste Observatório para a atual legislatura.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o
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Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do
Ministro do Ambiente e Ação Climática, as seguintes perguntas:
1. Tem o Governo conhecimento desta situação?
2. Por que motivo o ICNF não disponibilizou as informações solicitadas pelo Observatório
Técnico Independente criado pela Assembleia da República?
3. Por que motivo o Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais ainda não foi disponibilizado ao
Observatório? O referido plano já está concretizado?
4. Está o Governo disponível para garantir a o acesso à informação em falta, referida nas
questões anteriores, em tempo útil?

Palácio de São Bento, 25 de novembro de 2019
Deputado(a)s
RICARDO VICENTE(BE)
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