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e 

Governante mostrou boa disposição ao lado de Ricardo Franco, autarca socialista. 

POLÍTICA 

Investimentos na Protecção 
Civil "têm sido colossais" 
Albuquerque 
destacou o 
esforço do 
Executivo 
em equipar 
bombeiros 

VICTOR HUGO 
vhugo@dnoticias.pt 

"Colossal". A palavra escolhida 
pelo presidente do Governo Re-
gional serve para definir o inves-
timento que o seu Executivo tem 
realizado na Protecção Civil. 

O governante aproveitou a en-
trega de quatro veículos florestais 
de combate a incêndios, distri-
buídos pelas corporações de Ma-
chico, Câmara de Lobos, Calheta 
e Ribeira Brava e Ponta do Sol, 
para deixar claro que a Região 
nunca investiu tanto na salva-
guarda de pessoas e bens como  

agora. Exemplos da aplicação do 
dinheiro não faltaram, sobretudo 
os 1,1 milhões de euros canaliza-
dos para o Plano Operacional de 
Combate a Incêndios Florestais 
onde se inclui os 600 mil euros 
para ter o helicóptero. ' 

O chefe do governo insular 
lembrou quanto representa estar 
activo o POCIF, recordou, igual-
mente, quanto custa a entrega de 
ambulâncias, não esqueceu de 
frisar quanto foi o acréscimo do 
financiamento às Associações de  

Bombeiros e muito menos dei-
xou passar que dentro de dias vai 
proceder à entrega de mais equi-
pamento. 

Tudo isto obriga, salientou, a 
encontrar formas e recursos fi-
nanceiros próprios e comunitá-

  

rios para fazer face a uma aten-
ção redobrada às "alterações cli-
máticas" que assiste. 

"A prevenção é quase constante 
e estamos a fazer investimento 
colossais ao nível do orçamento 
regional", reconhecendo que os 
municípios também estão a ter 
idêntica política, de resto confor-
me destacou Ricardo Franco, 
presidente da Câmara Municipal 
de Machico. 

A aquisição destes veículos re-
presenta um importante reforço 
operacional do combate aos in-
cêndios florestais, uma vez que 
possuem características impor-
tantes, como todo o terreno; ca-
pacidade de tripulação para qua-
tro elementos e um tanque com 
capacidade para 3.500 toneladas 
de água. 

O investimento ascendeu a 800 
mil euros, incluindo IVA, tendo o 
projecto sido cofinanciado pelo 
PO-SEUR em 85 %. 

A compra destas viaturas faz 
parte de uma aquisição global de 
35 viaturas de apoio técnico e es-
pecializado para cedência aos 
bombeiros da Região, feita pelo 
Governo Regional, desde 2015 até 
à presente data, destacou tendo a 
seu lado o presidente do Serviço 
de Protecção Civil e ainda o pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Machico. 


