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PROTEÇÃO 

40% da faixa corta-fogo avança 
e serra terá 25 bocas de incêndio 
Por Alberto Pita 
albertopita@jm-madeira.pt 

A faixa corta-fogo criada nas zonas 
altas do Funchal para proteger a ci-
dade já tem cerca de 40% dos 640 
hectares de terreno na zona do Ca-
minho dos Pretos intervencionados. 

Porém, o processo continua e já 
terá tido início uma intervenção num 
prédio adquirido pelo Governo Re-
gional que contempla a beneficiação 
de uma área com cerca de 32 hecta-
res, onde será reconvertido o coberto 
vegetal existente atualmente por um 
tipo de vegetação mais resiliente à 
passagem do fogo. 

Para atingir os objetivos previs-
tos para esta área, o Governo estima 
que sejam plantadas 40.000 plan-

  

tas e criado um caminho com uma 
extensão de 3.000 metros. O custo 
estimado desta intervenção será de 
206.818 euros. A Secretaria Regio-
nal do Ambiente, Recursos Naturais 
e Alterações Climáticas adianta, por 
seu turno, que foi adjudicada a em-
preitada para construção de uma re-
de de combate a incêndios, monta-
da naquela área, instalando para tal 
efeito um tanque com 1.500 metros 
cúbicos, 11 quilómetros de rede e 25 
bocas de incêndio, entre o Terreiro 
da Luta e o Palheiro Ferreiro. 

Toda a linha da faixa corta-fogo 
(Caminho dos Pretos) será comple-
mentada com esta disponibilidade 
de água, que permitirá uma inter-
venção mais acutilante para a con-
tenção de uma eventual expansão do 
fogo quando este ocorrer na zona de  

transição do Funchal. Este será um 
investimento de aproximadamente 
2,1 milhões de euros. 

O Governo informa, ainda, que es-
tá a decorrer um processo de doação 
de cerca de 60 prédios que totalizam 
cerca de 21 hectares. 

Até ao momento, já foram doados 
à Região 13 terrenos no valor de um 
milhão de euros. 

Os doadores foram a Empresa 
de Eletricidade da Madeira, o Gru-
po Pestana, a Teleféricos Madeira, 
a ETERMAR, a Vinhos Barbeito, o 
Grupo Sousa, o Grupo Porto Bay e a 
Águas e Resíduos da Madeira. 

"Quem pretender associar-se a 
este projeto estruturante para a ci-
dade do Funchal poderá fazê-lo de 
duas maneiras: aquisição de terrenos 
privados e posterior doação à Região  

ou doação em espécie à RAM, com o 
propósito único de aquisição de ter-
renos que compõem a faixa", refere 
o gabinete de Susana Prada. 

Existem, por outro lado, linhas de 
apoio do PRODERAM, às quais os 
proprietários podem submeter can-
didaturas para a limpeza e reconver-
são dos terrenos, com um cofinan-
ciamento que pode atingir os 100%. 

O projeto da faixa corta-fogo foi 
criado pelo Governo Regional nu-
ma área de 640 hectares nas zonas 
altas do Funchal, com o objetivo de 
proteger a população dos incêndios 
florestais, ao diminuir a sua severida-
de e tornar mais fácil o seu combate. 

A intervenção na faixa corta-fogo 
implica a substituição de plantas in-
vasoras por espécies que ardem com 
menos facilidade. 
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Promoção  e preço válidos na loja Agriloja da Região 
Autónoma da Madeira, até 4 de Novembro de 2020, salvo 
rutura de stocks, erro tipográfico ou erro de imagem. Os 
preços apresentados incluem IVA à taxa em vigor. 

POUPE 50C 

2ê9 19; 

Diário • Ano III • N.Q1882 • 0.80€ • SEXTA-FEIRA 30 de outubro de 2020 Diretor Agostinho Silva Subdiretores Miguel Silva e Edmar Fernandes 

jm-madeira.pt 

LIGA 

Vítimas de cancro 
pedem mais ajuda 
psicológica Pag 3 TAP já prepara 

reforço no Natal AUTONOMIA 

Assembleia ouve 
contributos em 
novembro Pág. 7 

A companhia aérea revela ao JM que trabalha no reforço da operação para a Madeira 
a partir de 15 de dezembro. A TAP acrescenta que o aumento de viagens vai depender da evolução 

da pandemia e refuta novas críticas aos preços • Wizz Air estreia-se em dezembro. Pág. 20 
AMBIENTE 

Faixa corta-fogo 
intervencionada 
em 40% Pag 10 
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PCP assume 
13 propostas 
de alteração 
que beneficiam 
a Madeira pag.13 
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Quatro meses depois da decisão 
regional, a Madeira aprova terça-feira 

o uso obrigatório da máscara 
para pessoas com mais de seis 
anos em espaços públicos sem 

condições de distanciamento social. 
Estão previstas coimas de 100 a 500 

euros para os cidadãos, valor que pode 
chegar aos 5 mil euros se forem 

as empresas a infringir. Pág. 5 
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Câmara faz contrato com mulher do presidente da Junta 
Em causa estão duas aquisições por ajuste direto, no valor total de 25 mil euros, a empresa de familiar de autarca socialista. Pág. 4 


