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Quando Miguel Silva Gouveia to-
mop possê como presidente da Câ-
mara Municipd dq ïbdúal, eleçu
a ErestÍlo da Sustentabilidade Am-
biental como rrn dos objectivos es-
trqturais para o Funchal napróxi-
ma decada- Neste canpo, um dos
projectos salientados pelo autarca
como detemlinante para a recessá-
riaadaptação e respostado trìurchal
à crise climrâtica foi areflorestacão
no Parque Ecológico do fUnchal,
num imrestimento que ascende a lo4
milhões de anros, nuna área de 4O7
hectares, onde estão a ser plantadas
288 mil áÍvores e arbustos.

Segundo a autarEria os tabalhos
têmvindo a decorrer abomritno

'ao longo deste ano e,nestemome[r-
to, o presidente realça que'o Eaba-
lho de limpeza dos tenenos e do
material lenhoso carbonizado
abrangeu "-r área de cerca de IOO
hectaÍ€s e par da intervenção efec-
ttradano controlo de espécies inva-
sora$ nwna área de 250 hectares,
que foram as nossas acções prioritá-
rias. Finalnente, jáforam plantadas
até agora cerca de 70 mil ánrores
adequadas ao espaçq um uabalho
essencial na reabilitação das áreas
ardidas e na fixação âo solq pelo
Ere seürdo deconerde acordo com
o planeadq teremos esta er(ênsa
área do Parque reflorestada ate ao
ffnaldopróximoanoil

A intervenção resultou de uma
candidatura da CMF ao.PRODE-
RAM 2O2O, com o intuito de repa-
rar os danos causados ao &rque
Ecológico do Fìurúal nos incêndios
do Verão de 201ó. Esta refl orestacão
em larga escala é comparticipáda
pela União.Europeia (FEDER) na
ordemdos 85olo dovalortotal Mi-
guel Silva Gouveia recorda'h capa-
cidade detrabalho e orlgordos sen-
üços canarários, ç[re, no rescaldo
dos incêndios de agostode 20fq fo-
ram capazes de avançar com wna
série de candidatrnai irrepreensí-
veis a fimdos necimais e comunitá.
rios, que nos permitiram consubs-
tanciar uma resposta eficaz e com-
petente ao que acon@zu" e elogia a
posterior "o<ecução dos Cabdhos
no terreno, que se desenrola desde
zota de acordo com um. planea-
mento rigorosg sob a zuperúsão do
nosso Departamento Municipal de
Ciência e Recursos Naürraisl'

lnfraestnrhrras e equipanrenb
Paralelamentg orplica o auiarc4
"temos tido a preocupação de re-

p

Prolecto val ter um lnvestftmnto que accende a 1,4 mllhõse de esre.

o-

qualificar as infra-estnrtuxas, como
no caso da consÈtrção de um esta-
leiro de apoio aos dabalhos flores-
tais, e "indadareúiliação daicóni-
ca Casa da Ribeira das Cales, ën-
quanto espaçode apoioao corpir de
operadores florestais. Recentemèn-
te, também foi adquirida uma má-
quina mini-escaadora dotada de
destnoçadora e martelo hidniú[bo e
demais acessórios, de forma aestar-
mos prorridos com meios mais rígeis
e adequados no apoio àprevenção
dos fogos florestais." Outro irrrpbr-
tante equipamento cujo concurso
foi já adjudicadq é de runa viatura
pesada multifunçoes, para zuporte à
prevenção dos 6ps florestais, para
alémdaaquisição de material dese-
gurança individuat a ser utilizadò
pelos operacionais florestais e de-
mais ferramentas de trabalho, que
permitem actuar na prevenção e no
combate aos fogos.

Miguel Silva C'ouveia reforça que
'ã Câmara Municipal do F\rnchal
tem-se notabilizado por uma políti-
ca de acções concretas ng tereno,
comimpacto no futuro dapopula-

çãq e o Parque Ecológico é natural-
mente umafrente importante nes-
se domínio. Esta será, assinl a ulti-
ma de um conjunto de intenrrcrições
eseuturais que tiveram lugar no
concelho ao nível dasegurançadas
populações e da sustentabilidade,
após os incêndios de2016, sendo'
também disso o<errrplos arecupe-
ração de t3krn de camirúos pedes-
tres no Parque Ecológico ou a con-
solidação definitiva de escarpas
rifectadas nos incêndios emtodo o
concelho, ente outros. Estamos
cientes de que eSte será sempre um
trúalho dp continuidade, resiliên-
cia e de contínuo im'estimento em
meios técrricos e humanog subme.
tidos num ambiente por vezes
agreste e desafiante, nas cujo resul-
tado sená compensador para as nos-
sas e futuras çrações na conserva-
çãoe defesadestelegado natural da
cidade."

lfitenrcnçãoexigente
O Parque Ecológico do Funchal é
um èspaço natural de protecção
ambiental numa zona de monta-

nha do concelho do Funchal, na
freguesia do Monte, entre os 47O
metros de altitude na Ribeira de
Santaluziae os l8l8 metros de al-
titude, no Pico doAreeiro. Este es-
paço municipal é uma reserva de
natureza do concelho do trtrnchal,
constituindo irma impoxtante ráreá
para a conservação da floresta e
para o seu usufruto pelos visitan-
tes. Na madrugada do dia 9 de
agoslo de2O16, o ParqueEcológico
do Funchal foi atingido por um.in-
cêndio florestal que afrctou cerca
de 441 hectares, úmngendo râreas
quenão tinhamsido atingidas em
2OlO e 2O13, nomeadamente a área
jr.mto à antiga Estação de Tlata-
mento dedguas dos Tonros e Tor-
nos Altos, onde predominavam al-
guns núcleos. importantes de veç-
tação indígeira e endémica de ele-
vado interesse bo6nico-

Este incêndio afectoq igualmen-
te, grande parte dos investimentos
na áreade reflorestação realizados
na trltima decada, com a deyastação
de grande parte do trabalho efec-
tuado. A rede viriria florestal tam-

bém foi afectad4 dãí a necessária
intervenção nos carrrinhos pedes-
tres, de formareporo estado anb
rior e a rliminuir a vulnerabüdade
destas infra-estutrras ac ftnóme
nos erosivos. O projecto em curso
evidencla, por zua vezi como objec-
tivos a reabilitação da rárea ardida
através de acioes de rreflores@o e
controlo de eqÉiesexóticas inra-
soras, com vista a minimiia' os efei-
tos dos agentes er,osivos e o risco de
incêndiosflorestais

A área total do projecO totaliza
4O7 hectareq divididos em duas
parcelas, com 316 e 9l hectares
cada respectivamenta A divisão da
área de intervenção em duas parce.
las derre.se às aindições pa.È""t -
res da mais pequen4 rrnavez que
estase enaoirÈa em áreas de verten-
te que apresentam.m elevado des-
nível, com declives p<)r vezes supe-
riores â 357o, o que torna o acesso e
mobilidade muito dificil Nesre
caso, os meios mecânicos não são
viáveis e a interrrenção manua[ em-
bora sendo muito condicionad4 é a
única solução que se apresenta


