
 ppl.pt/monchique-com-futuro



O nome do projeto de crowdfunding 
é Monchique, com Futuro. É um projeto 
que ajuda as pessoas e ajudarem-se 
a si próprias. A associação Monchique 
Alerta – Serra livre de Incêndios foi 
fundada por habitantes afectados 
pelos incêndios. Pretendemos apoiar 
quatro das vítimas na construção de 
cisternas, para que de futuro possam 
proteger melhor a sua floresta, a sua 
agricultura e a sua casa. Cada uma 
das cisternas irá armazenar 50 000 
litros de água. Serão implantadas 
no local mais alto dos seus terrenos 
para a água correr por gravidade. 
Nuno Carvalho, William Abrantes, Ana 
Nunes e Carlos Abafa e Jelly Boomsma 
candidataram-se e serão apoiados 
por este projeto de crowdfunding. 
É o início de um movimento de 
solidariedade a nível local, numa 
região que irá sentir o impacto das 
alterações climáticas. De futuro irá 
haver menos chuva e em intervalos 
menos regulares, e também ondas de 
seca extrema. 
A seca irá condicionar a vida no sul. 
A resposta é: armazenar água. A água 
que é o elixir para a vida natural, para 
os animais e para o ser humano. 
E é com água que se apaga o fogo.

É com água 
que se 
apaga o fogo

O grande incêndio de Monchique 
em 2018 só foi extinto com água das 
barragens circundantes após oito 
dias. Combateram-no bombeiros 
e meios aéreos. Mas houve poucos 
habitantes que estavam preparados 
para combater incêndios. Há várias 
razões para que tenham ardido 
28 000 hectares de terras e floresta 
e 71 habitações. Estudos exaustivos 
feitos durante um ano após o fogo 
florestal demonstraram que uma das 
principais razões é a falta de cisternas 
e depósitos de água, já que faltam 
depósitos mais distribuídos pela 
região para o combate a incêndios. 
Aqueles proprietários que tinham 
mantido os seus terrenos limpos e 
tinham cisternas com água da chuva 
puderam provar, que assim é possível 
proteger as suas casas. É com água 
que se apaga o fogo.



Sobre o promotor:

A Associação Monchique Alerta – Serra 
livre de Incêndios foi fundada no dia 28 
de Março de 2019 com a necessidade 
de criar uma representação legal dos 
lesados do incêndio florestal de Agosto 
de 2018. A Associação tem por objecto 
congregar todos os que directamente ou 
indirectamente são vitimas dos incêndios na 
Serra de Monchique; promover e realizar o 
levantamento dos bens pessoais destruídos, 
assim como da floresta ardida e os valores 
e bens ambientais, de património cultural, 
florestal, comunitário e outros que foram 
afectados, de perda individual ou colectiva, 
com vista ao ressarcimento de danos; 
representar os lesados com vista à obtenção 
do ressarcimento dos danos sofridos por 
cada um ou colectivamente, por todos os 
meios legalmente previstos, inclusivamente 
judiciais; actuar para garantir imposição de 
medidas de fiscalização e cumprimento da lei 
na prevenção de futuros desastres; defender 
o ambiente e o ordenamento do território, 
em particular nas zonas atingidas pelos 
incêndios; promover acções de sensibilização, 
educação e informação, partilhando saberes 
entre cidadãos que se querem vigilantes, 
atentos e concentrados na sustentabilidade 
da Serra de Monchique." 
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