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Nota à Imprensa
APG/GNR saúda a actuação dos profissionais em Monchique
A actuação da GNR no fogo que deflagra em Monchique e nos concelhos limítrofes tem decorrido de forma
exemplar e ilustra bem o altruísmo e espírito de sacrifícios dos profissionais da GNR.
A APG/GNR não podia deixar de saudar todos os profissionais da GNR que têm estado empenhados no
combate ao incêndio e no socorro às populações das áreas afectadas, em condições precárias e sujeitos a
horários penosos, de 16 a 48 horas ininterruptas.
É entendível que as populações sintam alguma relutância em abandonar as suas casas, perante a eminente
possibilidade de perderem todos os seus bens materiais e que por vezes o desespero origine situações de
conflito, que resultam mesmo em agressões aos profissionais da GNR, situações às quais estes têm
correspondido com elevado profissionalismo e de forma adequada. Contudo isso não justificaria uma
actuação diferente por parte da GNR, cuja prioridade é, naturalmente, preservar vidas humanas, nas
situações em que comprovadamente existe perigo.
A APG/GNR manifesta a sua solidariedade e apoio a estes profissionais da GNR, deixando-lhes uma palavra
de incentivo e coragem. Mesmo perante uma escassez óbvia de meios humanos e materiais, que obrigou já
inclusive à necessidade de reforço de empenho operacional, os profissionais da GNR dão o melhor de si em
prol da segurança das populações, da preservação da sua vida e dos seus bens.
A APG/GNR não podia deixar de, por fim, reiterar a denúncia sistemática de falta de meios humanos nas
valências operacionais de apoio à prevenção dos incêndios, designadamente na territorial, carência essa
que, este ano, só ainda não foi mais visível porque deflagra um único fogo de grande dimensão, cenário
que poderia já ser tragicamente diferente caso outros, de igual dimensão, estivessem activos, em
simultâneo e em zonas diferentes do país.
Lisboa, 9 de Agosto de 2018
A Direcção Nacional da APG/GNR

