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MOÇÃO
Os Fogos Florestais
O momento é de solidariedade com aqueles que perderam os seus mais próximos, com
aqueles que lutam pela sobrevivência, com aqueles que olham para a sua vida feita em cinzas
e a procuram reconstruir, com todos eles partilhamos a dor, a revolta, a angústia.
Mas, coloca-se a questão:
Como foi possível?
Como se explica que um só incêndio tenha resultado num tal rasto de vítimas e de destruição?
Como é que assistimos a este flagelo há décadas?
O diagnóstico está feito. Não se venha pedir mais comissões, mais estudos.
Há resmas e resmas de teorias, análises, recomendações e propostas.
O que falta? O que falta:













É assumir com coragem a opção de romper com a política de direita e com os ditames
da União Europeia;
É enfrentar as promíscuas relações com os interesses económicos que se movimentam
nestas áreas;
É uma política efectiva de apoio aos Bombeiros e suas Associações, mas o que se
verifica é a sua ausência e uma tentativa de governamentalização e controlo;
É uma política de Ordenamento da Floresta e de aposta nas espécies autóctones, da
elaboração de mosaicos de floresta corta-fogo, mas isto esbarra com os interesses da
indústria da madeira e das celuloses que reclamam lucros imediatos.
É investir na Floresta, mas sabemos do significativo atraso na aplicação dos fundos
comunitários, agravado com o desvio de 200 milhões de euros que o Governo
PSD/CDS fez no PRODER.
É a prevenção dos incêndios, mas anda-se há anos a patinar na criação das 500 equipas
de sapadores florestais, previstas para 2012, existindo hoje menos de 300 equipas. As
razões sabemos quais são, têm a ver com as imposições da EU referentes aos limites
do défice e da despesa pública.
É a necessidade de presença permanente na floresta, para assegurar a vigilância, a
fiscalização, a actuação em caso de prevaricação, mas, em 2006, foi extinto o Corpo de
Guardas Florestais
É combater o abandono do mundo rural, mas é preciso situar que na raiz desse
abandono está a política de desmantelamento dos serviços públicos, de encerramento
de milhares de escolas, de centenas de unidades de saúde, de postos de correio, de
linhas de transporte público, está o ataque à pequena e média agricultura e pastorícia,
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bem como a destruição de milhares de postos de trabalho, que liquidaram o sonho de
milhares de jovens de permanecerem nas suas terras e aí construírem família.
É incentivar os pequenos proprietários a cultivarem as suas terras, mas o que se
passou foi, por via da Política Agrícola Comum, a PAC, o incentivo aos agricultores para
deixarem de produzir, pagou-se mesmo para não se produzir, e privilegiar o apoio aos
grandes agrários em detrimento da pequena e média agricultura.
É, enfim, acertar nas medidas e assumir a urgência de pôr em prática muito do que foi
já consensualizado a seu tempo.

Assim, as eleitas do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia de
Arroios, reunida na sessão ordinária de 28 de Junho de 2017, delibere:
1. Manifestar o seu pesar para com as vítimas e suas famílias;
2. Manifestar a sua solidariedade para com todos aqueles que no terreno têm dado combate
aos incêndios, apoio às vítimas e a procurar minimizar o sofrimento de todos os que foram
atingidos pelos incêndios;
3. Reclamar uma política efectiva de apoio aos Bombeiros e suas Associações;
4. Reclamar que sejam tomadas as medidas necessárias no âmbito do ordenamento,
investimento e valorização da floresta, da prevenção de incêndios, do combate ao
abandono rural, do incentivo à produção florestal e agrícola;
5. Reclamar que todas as medidas sejam acompanhadas dos meios financeiros e humanos
necessários;
6. Enviar esta moção às seguintes entidades:
ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias;
ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses;
Liga dos Bombeiros Portugueses;
Presidência do Concelho de Ministros;
Grupos parlamentares da Assembleia da República.

Arroios, 28 de Junho de 2017
As eleitas do Partido Comunista Português
Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda

Ana Luísa Martins Pereira Mirra
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