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Incêndios 2017 Cabrita
garante que Governo
não oculta informação

Em conferência de imprensa o ministro da Administração Interna
mostrou se disponível para esclarecer todas as dúvidas no Parlamento

RITA PEREIRA CARVALHO

Eduardo Cabrita ministro da
Administração Interna MAI
garantiu ontem em conferên
cia de imprensa que o Gover
no não oculta qualquer infor
mação sobre este SIRESP ou
outro qualquer aspeto relativo
aos incêndios florestais de 2017

A afirmação surgiu na sequên
cia da noticia publicada pelo
Público que dava conta da omis
são de vários documentos sobre
os incêndios de 2017
Também ontem o ministro

mostrou a sua disponibilidade

para ir ao Parlamento justifi
car e explicar o funcionamen
to da Rede Nacional de Emer

gência e Segurança SIRESP
Tal como já tinha mencionado
na segunda feira Eduardo Cabri
ta voltou ontem a reiterar Natu

ralmente tenho toda a disponi
bilidade para no Parlamento
prestar todos os esclarecimen
tos que forem considerados
necessários A manifestação
de total disponibilidade sur
giu no seguimento do pedido
do CDS em ouvir o ministro

Desde abril de 2018 que o
senhor ministro da Administra
ção Interna tem vindo a ocul

tar os relatórios sobre as falhas
da rede SIRESP e a razão pare
ce ser clara é que os valores
globais de horas de falha não
chegam sequer a metade dos
indicados pelo Governo afir
maram os centristas no reque
rimento para ouvir o MAI
Eduardo Cabrita mencionou

que os documentos relativos
aos incêndios de 2017 são públi
cos e estão disponíveis para con
sulta admitindo ainda assim
que faltava disponibilizar mais
um cuja disponibilização apon
tou para o dia de ontem Segun
do disse trata se de um último
que consolida toda a informa

ção sobre o SIRESP e que ain
danão é conhecido Visto mani
festar se alguma dúvida sobre
aquilo que é informação conso
lidada resultante destes vários
relatórios sobretudo confun
dindo aquilo que ao período de
junho de 2017 e o total de cir
cunstâncias ocorridas ao longo
de todo o ano de 2017 determi
nei que a secretaria geral do
MAI produzisse um documen
to que não acrescenta nada de
inovador mas que consolida e
sistematiza esta informação

referiu o ministro No entanto
até ao fecho desta edição o docu
mento ainda não tinha sido dis
ponibilizado

CHUMBO DO TRIBUNAL DE CON
TASEm outubro do ano passado
oTribunal de Contas rejeitou um
pedido de investimento de 15
milhões e 800 mil euros na rede
SIRESP por falta de fundamen
tação Agora conforme noticiou
o Público o Tribunal de Contas
voltou a rejeitar o investimento
pedindo uma análise às respon

sabilidades financeiras
Sobre este assunto Eduardo

Cabrita confirmou o chumbo
do Tribunal de Contas e refe
riu que a decisão foi conheci
da a 26 de março e que é
acompanhada pelo Ministério
das Finanças e pelo Ministério
da Administração Interna O
chumbo tratou se de uma meto
dologia procedimental que foi
definida pela unidade técnica
competente do Ministério das
Finanças O ministro que tute
la a administração interna expli
cou que em causa está apenas
uma solução de alteração con
tratual que por razões estrita
mente procedimentais foi con
siderada como inadequada
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