Tempo vai manter-se quente.
Governo vai prolongar o estado de
alerta
O ministro da Administração Interna disse hoje que o Governo vai
prolongar o estado de alerta face às atuais indicações meteorológicas…
…, reforçou o apelo à prevenção e destacou que o país conta com “o maior
dispositivo” de sempre.
O governante referiu que os ministérios da Administração Interna e da
Agricultura declararam, na semana passada, o estado de alerta até quinta-feira e
acrescentou que se está a avaliar “o prolongamento desse estado de alerta, que
certamente irá acontecer”.
Questionado sobre as previsões para um verão de temperaturas muito elevadas,
Eduardo Cabrita afirmou que “o sistema está preparado” mas lembrou que a
responsabilidade “é de todos”.
“Estamos preparados fundamentalmente pelo muito que foi feito na prevenção, a
limpeza da floresta é essencial e apelo a todos que concluam esses trabalhos nos
próximos dias”, frisou.
O governante lembrou que, “dentro de poucos dias”, 16 aviões estarão a reforçar
o dispositivo de combate a incêndios, depois do ministro da Defesa ter decidido,
na segunda-feira, autorizar o ajuste direto destes meios aéreos adicionais.
O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) previa para esta
altura do ano 38 meios aéreos disponíveis, mas só 21 estão operacionais,
incluindo um helicóptero da Força Aérea que será ativado em caso de
necessidade para coordenação aérea.
“Temos hoje a maior capacidade de resposta aérea que alguma vez existiu nesta
altura do ano, porque no ano passado atempadamente, quando decidimos que
deixávamos de falar em época de incêndios e passávamos a ter uma estrutura
flexível, nós fizemos contratações de meios que estão disponíveis todo o ano”,
sublinhou.

Eduardo Cabrita elencou ainda que, neste momento, está disponível o “maior
dispositivo terrestre” que o país alguma vez teve e acrescentou que, a partir do
próximo sábado, o efetivo será elevado para cerca de 9.000 operacionais.
Eduardo Cabrita salientou que Portugal dispõe de “uma grande coordenação de
meios” e “meios reforçados” e lembrou que, em 2018, se verificou uma redução
de 68% de área ardida relativamente à média dos últimos 10 anos.
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