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REPORTAGEM

Verão é sinónimo de incêndios…

“Desde o anterior quadro
comunitário que não há investimento
na floresta nacional”, acusa ANEFA
Texto_Ana Clara

O VERÃO DE 2010 FOI QUENTE, à antiga. Só no ano passado foram 87 mil os hectares de floresta consumidos. E
este ano, só até 31 de Julho arderam em Portugal 19347 hectares de floresta, sendo que o número vai ser muito
maior. A ANEFA alerta para as consequências que as chamas aliadas à falta de investimento na floresta portuguesa
podem vir a provocar. E a associação dá um exemplo: de acordo com o Inventário Florestal Nacional 2005/06, estima-se que tenha ardido nesse período 16,4% da área de pinheiro, 9,9% da área de eucaliptal, e 2,6% da área de
sobreiro em Portugal. “O impacto anual dos incêndios na economia do país, que só nestas três espécies, e para o
período em análise, é superior ao custo de construção dos estádios de futebol do Euro 2004, ou mesmo de 1/5
do custo do Aeroporto de Alcochete”, acusa.
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FUNDO FLORESTAL PERMANENTE
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