
 

REQUERIMENTO 

 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Sintra: 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Sintra 2012-17 

é um documento estratégico fundamental para a conservação do património natural 

do concelho de Sintra. 

Conforme o  Despacho de Homologação do Regulamento do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios (Despacho n.º 4345/2012. D.R. n.º 62, Série II de 

2012-03-27), concluído o período de vigência do Plano, compete à autarquia 

apresentar novo documento para aprovação da entidade florestal competente. No 

mesmo despacho define-se ainda que a documentação do PMDFCI é pública, excepto a 

informação considerada como classificada. 

Relativamente ao PMDFCI de Sintra 2012-17 verifica-se que: 

- A documentação deste plano não se encontra disponível no site no ICNF 

(entidade que substituiu a Autoridade Florestal Nacional);  

- Ao contrário do que acontece com outras autarquias, o site da Câmara 

Municipal de Sintra não disponibiliza este plano, estando a sua consulta 

condicionada à ida, sob marcação, ao serviço de protecção civil da autarquia;  

- O site da Câmara Municipal de Sintra não tem informação sobre o processo de 

construção do novo Plano;  

 

A disponibilização de documentos online é prática corrente, prevista em lei e 

amplamente aconselhada para promover a transparência entre cidadãos/ãs e 

administração pública. Recorde-se que, na sequência de uma recomendação do Bloco 

de Esquerda aprovada em Assembleia Municipal, ao longo da última década o 
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município de Sintra tem vindo a fazer um esforço considerável para disponibilizar na 

internet documentos relevantes para a autarquia.  

É por isso incompreensível que a documentação relativa ao PMDFCI Sintra 2013-17 

não esteja disponível no site da Câmara de Sintra.  

 

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem o Bloco de Esquerda 

requerer ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Sintra que diligencie 

junto do Executivo Camarário no sentido de obter resposta às seguintes questões:  

 

1- Sobre o novo Plano de Defesa de Florestas e considerando as responsabilidades 

da autarquia na sua elaboração de um novo documento 

a. Para quando se prevê a apresentação do novo plano? 

b. Que diligências já foram tomadas para a sua elaboração  

 

2- Sobre o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Sintra 2012-

17 

a. Por que razão a documentação pública deste plano não está disponível 

no site da autarquia? 

b. Quando se prevê a sua disponibilização no site? 

c. Está o Executivo em condições de enviar esta documentação à 

Assembleia Municipal? 

 

Sintra, 8 de Janeiro de 2018 

O Eleito e a Eleita do Bloco de Esquerda 

André Beja, Helena Carmo 


