Assembleia Municipal de Viseu

Voto de Pesar
INCÊNDIOS OUTUBRO 2017

Nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2017, aconteceu mais uma tragédia
em Portugal, devido aos fogos florestais, que, neste caso, também afetou
o concelho de Viseu.
Segundo as autoridades, foram os piores dias do ano em termos de
incêndios. 45 Pessoas morreram, cerca de 70 ficaram feridas, dezenas das
quais graves. Mais de 800 habitações permanentes e quase 500 empresas
ficaram destruídas, na região centro. Arderam, em 3 dias, perto de 300 mil
hectares de floresta. Nunca assistimos a uma tragédia com esta dimensão.
Por isso, manifestamos os nossos pêsames aos familiares das vítimas.
Manifestamos também o nosso agradecimento aos bombeiros, pela sua
bravura, altruísmo coragem e resistência.
Manifestamos a nossa solidariedade a todos os autarcas dos territórios
atingidos por este desastre.
Mas, tal como sucedeu no apuramento dos fatos relativos à tragédia de
Pedrogão Grande, congratulamo-nos com criação de uma comissão
técnica independente que analise com rigor, isenção, celeridade e
transparência tudo o que se passou nos dias 14, 15 e 16 de outubro.
Depois do sucedido em junho, a tragédia repetiu-se.
O Estado voltou a falhar.
Falhou na segurança das pessoas.
Falhou na proteção dos bens e da floresta.
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Falhou no dever de prevenção e de socorro.
O Estado deve assumir o seu papel e a sua responsabilidade nesta matéria
e tudo fazer para que tragédias como esta nunca mais se repitam.
A confiança e a segurança no Estado são cruciais para todos nós.
Propõe-se que seja dado conhecimento do presente voto de pesar a:
Sua Excelência o Presidente da República;
Ao Senhor Presidente da Assembleia da República;
Ao Senhor Primeiro-Ministro;
Ao Senhor Ministro da Administração Interna;
Ao Senhor Ministro da Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural;
Aos Senhores Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de
Vouzela, Santa Comba Dão, Tondela, Nelas, Carregal do Sal, Oliveira de
Frades, Mortágua, Oliveira do Hospital, Penacova, Arganil, Tábua,
Pampilhosa da Serra, Vila Nova de Poiares, Góis, Figueira da Foz, Mira,
Lousã, Águeda, Aveiro, Castelo de Paiva, Vagos, Sertã, Oleiros, Marinha
Grande, Alcobaça, Pombal, Óbidos, Gouveia e Seia.

