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Presidente do GR e secretária do Ambiente na visita aos trabalhos de recuperação florestal, faixa corta-fogo e rede de combate a incêndios. 

Mais de dois milhões e meio 
para prevenção de fogos 
MARIANNA PACIFICO 
mpacífico@dnoticias.pt 

O presidente do Governo Regional, 
Miguel Albuquerque, acompanha-
do pela secretária regional do Am-
biente e Alterações Climática; Su-
sana Prada, visitou, ontem, o Cami-
nho dos Preto; onde decorrem os 
trabalhas de recuperação florestal, 
implantação de uma faixa corta-
-fogo e a criação de uma rede de 
combate a incêndios. 

A intervenção pretende minimizar 
o risco de incêndios florestais e dimi-
nuir a pacsibilidade de propagação 
do fogo naquela zona, actuando em 
três frentes, explicou o governante. 

A primeira frente pretende a re-
cuperação de uma área florestal de 
32 hectares, que estava repleta de 
espécies de fácil combustão. A área 

INTERVENÇÕES 
PRETENDEM 
MINIMVAR O RISCO 
DE INCENDIOS 
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está a ser regenerada com algumas 
plantas endémicas e espécies me-
nos inflamáveis. Segundo o gover-
nante a intervenção tem previsão 
para estar concluída no fim de Se-
tembro e representa um investi-
mento de 220 mil euros, financia-
dos pelo PRODERAM. 

A segunda frente contempla um 
depósito com capacidade para um 
milhão e 500 mil litros de água, "que 
irá servir uma conduta de incêndio  

com nove quilómetro; que abarca o 
Caminho dos Pretos e que vai até ao 
Palheiro Ferreiro", já com bnrug de 
incêndio e um reservatório instala-
dos. Um investimento de cerca de 
dois milhões e 350 mil euros, 85% fi-
nanciado pelo PRODERA/VL 

A terceira frente corresponde à 
&ba corta-fogo, uma área de 640 
hectares, em que 100 hectares foram 
doados por empresas privadas, onde 
procedem ao corte e substituição 
das espécies mais combustíveis. De 
acordo com o chefe do executivo 
madeirense, 280 hectares da área to-
tal já foram intervencionados. 

Na ocasião, Albuquerque desta-
cou o trabalho feito desde o inicio do 
ano na prevenção de fogos florestais 
e garantiu a funcionalidade Plano 
Operacional de Combate a Incên-
dios Florestais (POCIF). 

FUNDOS DO PRR CHEGAM 
NOS PRÓXIMOS DIAS 

As primeiras verbas do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) 
devem chegar à Região nos próxi-
mos dias, indicou o presidente do 
Governo Regional, Miguel Albu-
querque. 
Para já, a primeira tranche corres-
ponde a 73 milhões,13% de 561 mi-
lhões de euros, valor total que a 
Região irá receber no âmbito do 
PRR. Pelo menos "é esse o com-
promisso que existe por parte do 
Governo Central", vincou o chefe 
do executivo madeirense. O gover-
nante frisou ainda que a Região es-
pera que as verbas cheguem rapi-
damente - "porque nós precisa-
mos" -, disse. 


