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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 38-A/2020, de 18 de maio, autorizou a realização da

despesa de aquisição de sistemas aéreos não tripulados para vigilância aérea no âmbito do

Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Foi a 11 de maio de 2020, no final de uma reunião do Conselho de Coordenação da Agência

para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) presidida pelo Primeiro-Ministro e ocorrida no

Palácio da Ajuda, em Lisboa, que o Ministro do Ambiente e da Ação Climática anunciou a

aquisição de 12 drones, financiados pelo Fundo Ambiental no montante de 4,5 milhões de

euros, considerando que a sua aquisição era uma solução prioritária no apoio ao combate de

incêndios.

Deste modo, foi assinado um contrato de aquisição para estes aparelhos a 3 de julho, entre a

Força Aérea e a empresa UAVision, uma data posterior ao que tinha sido anunciado pelo

Governo para a entrega destes aparelhos.

A 4 de agosto, data em que todos os drones deveriam estar entregues, os Ministros da Defesa

Nacional, Ambiente e Ação Climática e a Secretária de Estado da Administração Interna

promoveram, no aeródromo da Lousã, uma cerimónia de apresentação destes equipamentos.

Sucede que, uma vez iniciados os testes práticos a estes sistemas, foram detetados problemas

técnicos nos seus motores, que motivaram uma exigência de alterações ao fornecedor dos

drones, bem como a redefinição dos prazos para o início das suas missões no âmbito do

DECIR.

Os sucessivos constrangimentos na operacionalidade destes equipamentos culminaram na

suspensão das operações pela Força Aérea, realizando estes aparelhos, entre setembro e

dezembro de 2020, apenas 97 missões, traduzidas em 395 horas de voo, números que ficaram

muito aquém do previsto.



Na preparação da época de incêndios de 2021, o comando das operações, anteriormente

atribuído à Força Aérea, ficou a cargo do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA),

delegado no Comando Conjunto para as Operações Militares (CCOM).

Considerando os diversos constrangimentos que têm vindo a ocorrer na edificação desta

capacidade, o GP-PSD questionou o Senhor Ministro da Defesa Nacional, em Audição

regimental ocorrida no dia 7 de julho, sobre a ação destes aparelhos durante a presente época

de incêndios no âmbito do DECIR, cuja fase crítica começou no dia 01 de julho.

Em resposta a esta interpelação do GP-PSD, o Senhor Ministro não foi claro na resposta a

todas as questões colocadas, tendo sido apenas possível confirmar que esta capacidade ainda

não se encontravs plenamente edificada, com apenas seis destes aparelhos e cinco equipas

para os operar disponíveis.

Sucede que, a 11 de agosto, o quarto incidente no último ano relacionado com a utilização

destes meios motivou uma nova suspensão de todos os voos das aeronaves não tripuladas em

missões de vigilância florestal e deteção de incêndios.

Assim, desconhecem-se os motivos que levaram à suspensão total da utilização destes meios

durante a presente época de incêndios, bem como as consequências da perda desta

capacidade para as missões de vigilância e deteção que estavam a ser por eles

desempenhadas.

Neste sentido, e considerando que a suspensão destas missões ocorre em pleno mês de agosto

e numa fase de risco acrescido de incêndios em Portugal, nos termos constitucionais e

regimentais aplicáveis, os Deputados do PSD abaixo assinados solicitam, através de Vossa

Excelência, a resposta do Senhor Ministro da Defesa Nacional às seguintes perguntas:

1 – Considerando o incidente da queda de uma aeronave no dia 11 de agosto, que motivos

levaram à suspensão de todos os voos dos drones em missões de vigilância florestal e deteção

de incêndios?

2 – Em função da perda da capacidade oferecida por estes meios em plena época de incêndios,

uma vez que o número de aeronaves disponíveis é inferior ao que estava inicialmente previsto,

foram executados esforços para garantir o cumprimento das missões que estavam a ser

desempenhadas pelos drones?

3 - No âmbito do DECIR, quantas vezes foi solicitada a sua utilização em missões de vigilância

aérea de apoio ao combate a incêndios pela Agência Nacional de Emergência e Proteção Civil

(ANEPC), pela GNR e pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)?

4 – Quantas missões e horas de voo realizaram estes aparelhos no âmbito do DECIR no ano de

2021?

5 – Tem a utilização destes meios em missões de vigilância aérea de apoio no combate a

incêndios um custo para as entidades que os solicitem? Se sim, qual o valor em causa?

6 – Quando se prevê que os 12 drones adquiridos pelo Governo, anunciados em maio de 2020,

estejam operacionais na sua totalidade?



Palácio de São Bento, 23 de agosto de 2021

Deputado(a)s

 ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)
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ADÃO SILVA(PSD)

PAULO MONIZ(PSD)

SÉRGIO MARQUES(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)
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