
Perguntas do BE à Junta Metropolitana do Porto 

sobre o que tem sido feito no combate  aos incêndios florestais 

 

Senhor Presidente da Junta Metropolitana do Porto: 

 

Neste ponto da OT de apreciação da actividade da Junta Metropolitana, 

vamos abordar uma matéria que nunca é  referida pela Junta, mas que para 

o BE se reveste duma enorme importância estratégica. É que para o BE, a 

afirmação da Área Metropolitana do Porto e o atrair de empresas de alta 

densidade tecnológica nunca se fará pelos baixos salários mas sim pela 

excelência ambiental. A destruição de vastas áreas florestais não tem 

apenas repercussões económicas e sociais. O impacto dos fogos florestais 

na perda da biodiversidade e outros efeitos negativos a nível ambiental são 

outras graves consequências deste flagelo. A indiferença por estes brutais 

impactos não pode continuar.    

 

Os incêndios florestais continuam a atingir gravemente a Região do Porto. 

Se em 2008 se registaram pouco mais de 2.000 fogos, já em 2009 houve 

um enorme incremento, tendo passado a 7.000 fogos. Mais, na região do 

Porto registam-se cerca de 30% do número de fogos a nível nacional, o que 

é inadmissível para um território que aspira, muito justamente, a ser uma 

região com mais espaços verdes, áreas protegidas e vegetação natural. 

 

Os municípios têm avançado com a criação de Comissões Municipais de 

Defesa da Floresta e com a elaboração de Planos Operacionais Municipais 

(POM). E sendo uma das principais competências da junta metropolitana a 

de “coordenar a actuação dos municípios no âmbito metropolitano”, (artigo 

14º nº 1 alínea d) da Lei nº 46/2008 de 27 de Agosto que estabelece o regime jurídico 

das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto) julgamos que à Assembleia 

Metropolitana devia ser dado esclarecimento  pela Junta Metropolitana das 

seguintes questões: 

 

1. Sabe a Junta Metropolitana se todos os municípios que 

constituem a AMP elaboraram os Planos Operacionais 

Municipais a que se refere a Lei nº 20/2009 ? 

 

2. Que planos ou medidas estão previstas pela Junta 

Metropolitana/Comissão Executiva Metropolitana para 

reforçar a defesa das florestas existentes na AMP contra os 

incêndios florestais ?  

 

Porto, 26 de Julho de 2010   

Pel’ O grupo metropolitano do BE (Eva Braga) 


