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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A cartografia de perigosidade de incêndio rural, entendida como crucial para o planeamento das

medidas de prevenção e combate a incêndios rurais, está prevista legalmente no art.º 41 do

Decreto-Lei nº 82/2021, de 13 de outubro, que aprovou o novo Sistema Integrado de Gestão de

Fogos Rurais (SIGFR).

Após a publicação pelo ICNF da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural [Aviso n.º 6345/2022,

28/03], verificou-se que elevada percentagem do território a Norte do Tejo estava classificada

com nível de perigosidade “Alta” e “Muito Alta”, condicionando fortemente o ordenamento do

espaço florestal e rural e a gestão territorial.

Nesta sequência e após contestação pelos agentes locais foi noticiado que a Carta de

Perigosidade de Incêndio Rural carecia de uma adaptação das áreas prioritárias de prevenção e

segurança às realidades territoriais, através da participação das comissões sub-regionais de

gestão integrada de fogos rurais, constituídas à escala das NUTS III do Continente (CIM e áreas

metropolitanas). Foi neste propósito que a Sra. Ministra da Coesão anunciou a 19 de maio de

2022 a suspensão da referida Carta até 31 de dezembro de 2022.

Contudo, após este anúncio governamental os municípios têm recebido indicações processuais

no sentido de prosseguir com a Carta publicada pelo ICNF a 28 março, sem a oportunidade de

corrigir as falhas apontadas. Este facto está a originar desorientação processual e administrativa

ao nível dos municípios e das Comunidades Intermunicipais.

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a

V.Exa. que diligencie, junto do Ministério da Coesão Territorial, a resposta às seguintes

questões:

Para quando a suspensão anunciada da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, prevista

no Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais epublicada no DRII através do Aviso n.º

6345/2022,28/03?

1.

Quais os mecanismos que irão ser equacionados na revisão da Carta de perigosidade de

incêndio Rural, no sentido de “permitir a adaptação das áreas prioritárias de prevenção e

segurança às realidades territoriais”?

2.
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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
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