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Presidente da República visita Presidente da República visita 
casa do casa do BombeiroBombeiro

Bombeiros na linha da frente 
(também) em tempos de pandemia

No dia do Bombeiro Português Marcelo Rebelo de Sousa prestou tributo aos Soldados da Paz, no decorrer de 
uma visita informal à sede da Liga dos Bombeiros Portugueses. p6 e p7 

Se dúvidas existissem sobre a entrega dos bombeiros em cada uma das suas missões, a 
pandemia foi só mais um teste à vontade de melhor servir e resiliência das mulheres e 
dos homens que constituem a espinha dorsal da Proteção Civil. p11 a p15

ENB celebra ENB celebra 
bodas  bodas  
de pratade prata
A Escola Nacional de 
Bombeiros (ENB) está a 
celebrar 25 anos 
de atividade. p16

bpbombeiros

portugal

“Está por fazer“Está por fazer
 o balanço relativo  o balanço relativo 
às repercussões às repercussões 
desta pandemia”desta pandemia”  p3
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Nada como antes  
BLOCO DE NOTAS

A expressão é já um lugar 
comum, mas á falta de 
melhor irá por certo con-
tinuar a ser usada: nada 
no futuro será como an-

tes.
As associações viveram e estão ain-

da a viver um dos momentos mais di-
fíceis da sua história secular. Ao longo 
do seu tempo de vida mais ou menos 
longo, que se reflete em muitas gera-

ções e épocas, viveram um conjun-
to diversificado e dramático de 

momentos em que a capa-
cidade de resposta esteve 

ameaçada e também a sua 
própria sobrevivência. 
Tal como agora aconte-
ceu.

Num futuro próxi-
mo, mas não agora, esta-

remos em condições de 
fazer um balanço da pan-

demia que estamos a viver e 
perante a qual a resposta dos 

bombeiros esteve mais uma vez 
presente e em força.

Há muitas razões para dizermos 
que no futuro nada será como antes. 
Desde logo, o isolamento físico a que 
estivemos condicionados, só por si, 
irá suscitar mudanças importantes. 
Tenha-se em conta também os pro-
cessos para que os cidadãos foram 
também arrastados, de desemprego, 
layoff, dificuldades sentidas de forma 
brusca e profunda no seu dia a dia. E, 
por fim, mais difícil ainda, o reflexo da 
própria pandemia, os mortos causa-
dos e o luto que os familiares ficaram 
impossibilitados de fazer, os muitos 
infetados, a quarentena a que milha-
res foram obrigados, o medo, a des-
confiança social entre pessoas e até a 
descriminação social.

Neste cenário, os bombeiros fize-
ram parte, primeiro como cidadãos 
iguais aos outros sujeitos aos contra-

tempos e riscos que a pandemia gerou 
em todos e, em segundo lugar, numa 
missão abnegada de fazer aquilo que 
os outros não fizeram, ou seja, conti-
nuar a prestar socorro a todos, conti-
nuar a transportar doentes não urgen-
tes enquanto foi possível e nos termos 
em que tem sido possível, e a fazer face 
de início a uma situação em que os ris-
cos aumentaram exponencialmente 
e em tempo útil não foram acompa-
nhados nem de orientações nem de 
meios, nomeadamente EPI. Sobre isso 
também importa no futuro fazer um 
balanço sobre as razões que levaram 
a que fossem formalmente preteridos 
de uma suposta estrutura criada só 
para o COVID 19 quando na realidade 
desde o primeiro dia passaram a fazer 
precisamente o mesmo que os outros 
faziam.

Uma das áreas onde, estamos em 
crer, também nada será como antes 
é o transporte de doentes não urgen-
tes. Esse serviço tem estado suspenso 
e apenas prosseguiu o transporte de 
doentes hemodialisados segundo re-
gras restritivas, que até podemos com-
preender, mas que arrastou as associa-
ções para mais um problema.

Todos sabemos que a pandemia, 
em geral, criou enormes dificuldades, 
desde logo, provocadas pela quebra 
abrupta e imediata de receitas gera-
das pelo transporte de doentes, mas, 
também, com o aumento exponen-
cial de despesas com aquisição de EPI, 
desinfetantes e outras ferramentas 
necessárias para fazer face á situação, 
á margem de outros apoios que, entre-
tanto, também foram chegando para 
esse efeito.

Recorde-se que inicialmente a Di-
reção Geral de Saúde tentou unilate-
ralmente impor que as viaturas dos 
bombeiros só podiam transportar um 
doente hemodialisado de cada vez e 
que foi a pressão da LBP que levou a 

que fosse revista essa exigência para 
três. Pontificou a impossibilidade de 
meios humanos e viaturas disponíveis 
e também o descalabro económico 
que essa medida iria acarretar. E, todos 
sabemos, que a restrição ainda em cur-
so para mais de três doentes hemodia-
lisados tem forçosamente um caráter 
excecional razão pela qual não poderá 
perdurar muito no tempo.

A retoma do transporte de doentes 
não urgentes, tão necessário às comu-
nidades locais e às finanças das asso-
ciações, contudo, não pode ser feita de 
forma automática e segundo regras e 
condições que a pandemia inevitavel-
mente veio por em causa e continuará 
a fazê-lo.

Nos vários fóruns a LBP tem vin-
do a chamar a atenção para isso. Tem 
defendido uma volta à normalidade 
sustentada, ou seja, desde que acau-
teladas as normas de distanciamento 
físico e os meios para tal, os riscos de 
contágio entre doentes e bombeiros, 
mas também a viabilidade económica 
do serviço.

Por isso, parece não haver dúvida 
de que os bombeiros não podem nem 
devem retomar o transporte de doen-
tes sem que, conforme defende a LBP, 
sejam avaliadas bilateralmente as con-
dições do seu exercício e os termos do 
seu ressarcimento económico.

Retomar o serviço sem que estejam 
pensadas e acordadas mutuamente as 
novas regras será um tiro no escuro e, 
direi mais, uma fatalidade mais que 
anunciada.

Todos têm tido conhecimento dos 
alertas da LBP à ministra da Saúde 
sobre estes assuntos, mas que, até à 
data em que escrevo estas linhas não 
tiveram eco suficiente, razão pela qual 
continuaremos a apoiar a LBP nessa 
posição de defesa das associações e 
dos bombeiros portugueses.

Lu
sa

Texto escrito de acordo 
com a antiga ortografia



Mais uma demonstração de querer e capacidade
PONTO DE SITUAÇÃO

Diariamente acom-
panho o acumula-
do, desde o início 
da pandemia, dos 
números de bom-
beiros infetados 

pelo COVID 19, dos bombeiros iso-
lados e dos bombeiros regressados á 
atividade. Esses números, sem som-
bra de dúvida, são expressão clara do 

empenhamento dos bombeiros 
em mais uma difícil missão e 

desafio que na sua história 
secular lhes foi lançado.

Esses números fa-
zem-nos crer estarmos 
perante mulheres e 
homens de fibra, com 
uma enorme capaci-
dade técnica e opera-
cional, mas também 

possuidores de um ele-
vado nível moral e cívico. 

É para eles, em primei-
ro lugar esta mensagem e 

tributo pelo bem que fazem, 
pela qualidade do bem que fa-

zem e, também pela quantidade do 
bem que fazem. E nesta mensagem 
não posso deixar de incluir também 
os comandos que tão bem os lide-
ram, os dirigentes das associações e 
os restantes colaboradores que em 
diferentes níveis e graus de envol-
vimento não deixaram de levar o 
nome dos bombeiros bem alto.

Neste tempo conturbado que to-
dos vivemos, por força da pandemia 
de COVID19, muitas tem sido as per-
guntas, as dúvidas, as interrogações, 
as incertezas quanto ao futuro das 
nossas Associações Humanitárias 
de Bombeiros Voluntários, dos seus 
Corpos de Bombeiros e dos nossos 
bombeiros de uma forma geral.

O desconforto que esta terrível 
pandemia criou em todos nós e que 
por enquanto não  se sabe como vai 
terminar, apenas nos deixa uma cer-
teza, ou seja, as muitas dificuldades 
instaladas só por si tremendamente 
difíceis de superar, mas que a nossa 
força  e a nossa vontade de seguir em 
frente, é  ainda maior. 

Estamos convictos e é nosso fir-
me convencimento que todos uni-
dos em torno de um projeto comum 
saberemos ultrapassar mais esta si-
nuosa, apertada e perigosa curva do 
caminho.

A vossa razão tem sido a nossa for-
ça para continuar a lutar por melho-
res condições para toda a estrutura 
de Bombeiros em Portugal enquanto 
principal Agente de Proteção Civil. 

É isso que com muita dificuldade 
temos insistentemente procurado 
fazer, muitas das vezes não consegui-
mos atingir na plenitude os objeti-
vos definidos por uma única razão a 

de que a decisão final, infelizmente 
não depende de nós outrossim de 
quem não tem um mínimo de sen-
sibilidade para a importância dos 
Bombeiros, enquanto Braço Armado 
da Proteção Civil em Portugal. 

Ao longo do tempo nos fóruns 
onde somos chamados a representar 
e intervir em nome dos Bombeiros 
não temos deixado de o fazer com a 
convicção que nos anima e a justiça 
por que pugnamos.

Toda a documentação oficial e 
governamental produzido tem-vos 
sido remetida regularmente. O mes-
mo sucede com os ofícios enviados, 
ao Presidente da República, aos mi-
nistros da Saúde, da Administração 
Interna, do trabalho e Solidariedade 
Social e da Saúde, com questões es-
pecíficas de que vos fomos também 
dando, nomeadamente, os EPI, a 
higienização das ambulâncias, os 
abusivos envios dos doen tes para os 
bombeiros pela Saúde 24 a solicitar 
transporte em ambulância e tam-
bém o transporte de doentes não ur-
gentes.

Neste caso em concreto, nos vá-
rios briefings da ANEPC nacionais e 
distritais, na Comissão Nacional de 
Proteção Civil e na subcomissão in-
terministerial que tem acompanha-
do a pandemia e onde estamos repre-
sentados, temos chamado a atenção 
que foi precisamente a quebra de 
receitas originárias do transporte de 
doentes que, acumulado com o au-
mento de despesas e perda de outras 
receitas, levou as nossas associações 
de bombeiros ao ponto de rutura fi-
nanceira em que se encontram.

E sobre o transporte de doentes 
temos acrescentado que a possi-
bilidade de ser retomado tem que 
obedecer a novas regras e conse-
quentemente a um outro quadro de 
compensações pecuniárias associa-
das. O mesmo é forçoso que se diga 
relativamente ao protocolo pecuniá-
rio com o INEM por cuja revisão há 
muito lutamos.

Na perspetiva de que esse trans-
porte será objeto de redução do nú-
mero de doentes permitido em cada 
viatura e a baixo da sua capacidade 
legal, como já acontece a título ex-
cecional com os doentes hemodia-
lisados, também já alertámos para 
o fato de isso traduzir um quadro 
inteiramente novo que só poderá ser 
analisado em sede própria com a LBP 
e não sujeito a qualquer uma decisão 
arbitrária e unilateral seja de quem 
for.

Perante a quebra abrupta de recei-
tas e o aumento de despesas sofridos 
pelas associações rapidamente inter-
pelamos o Governo sobre a urgên-
cia de medidas concretas de apoio 

a essas instituições, fundamentais 
para a comunidade e geradoras elas 
próprias de emprego e estabilidade 
social.

Após muitas negociações e suces-
sivas alterações à legislação que nos 
era proposta, de que vos dei conta em 
recente circular denominada “Apoio 
às Associações Humanitárias  de 
Bombeiros Voluntários”, enviada em 
27 de abril último, , mas a que uma 
plataforma de entendimento com 
o Governo, não a que desejaríamos,  
mas a que permitiu corresponder 
em tempo à urgência e à gravidade 
da situação com apoios cumulativos, 
quer na antecipação de duodécimos, 
quer na disponibilização de fundos 
para fazer face à debilidade financei-
ra significativa ou agravada das asso-
ciações.

Neste período, liderámos o pro-
cesso de aquisição de EPI para as 
nossas associações com 10 mil visei-
ras, 10 mil máscaras PPF2, 4500 fatos 
completos laváveis, 13 mil máscaras 
cirúrgicas e 2 mil frascos de gel higie-
nizantes, como acompanhámos, pa-
trocinámos e incentivámos donati-
vos das mais diversas origens, seja do 
Movimento “Todos por quem cuida” 
patrocinados pelas Ordens dos Mé-
dicos e dos Farmacêuticos e da API-
FARMA, seja da Grande Loja Regular 
de Portugal. A todos deles, e outros 
que me escuso de aqui referir,, estas 
têm sido algumas das preocupações 
endereçámos um cordial e sentido 
obrigado em nome de todos os Bom-
beiros Portugueses.

Não desvalorizando o impacto e a 
importância da pandemia não deixá-
mos também de lembrar ao Governo 
que os bombeiros, além do muito 
trabalho acrescido com o COViD19, 
não deixaram de continuar a socor-
rer acidentes de viação, doenças sú-
bitas, quedas em arribas, incêndios 
rurais, urbanos e industriais.

E, assim, entendemos, também, 
lembrar ao Governo a urgência de 
discutir com ele o DECIR, a DON que 
lhe está associada e, em especial a di-
retiva financeira que serve de matriz 
a toda a componente económica que 
lhe está associada.

Em síntese, entendemos que esta-
rá por fazer o balanço relativo às re-
percussões desta pandemia quer na 
sociedade quer nas instituições que 
a servem e apoiam como são as asso-
ciações de bombeiros. Contudo, se-
jam quais forem as conclusões uma 
desde já podemos dar como garanti-
da, que os Bombeiros se mantiveram 
desde o início e até final na linha da 
frente arrostando consigo graves 
consequências e prejuízos que im-
porta colmatar e por cuja satisfação a 
LBP não deixará de pugnar SEMPRE.
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“O Dia do Bombeiro é sempre” 

Em cir-
c u n s t â n -
cias nor-
mais no 
ú l t i m o 
fim de 
s e m a n a 
de maio 
todos os 
b o m b e i -

ros teriam assinalado, em 
festa, o seu dia, mas a pan-
deia, que tudo mudou, im-
pôs, sem novidade, o can-
celamento das celebrações 
que, este ano, teriam como 
cenário a cidade do Seixal.

Ainda assim, a data não foi 
esquecida pelo presidente da 
Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP) que dirigiu uma 
sentida mensagem às mulhe-
res e aos homens que, unidos 
pelo lema “Vida por Vida”, 
tão exemplarmente, servem 
a nação: “Em circunstâncias 
normais neste fim de semana 
todos os bombeiros estariam 
a comemorar o seu Dia, como 
sempre organizado pela sua 
confederação, a Liga dos 

Bombeiros Portugueses. 
Nesse dia estariam a 

proceder ao acendimen-
to da pira a celebrara a 
memória de todos eles, a 
proceder à entrega anual 
do Prémio Bombeiro de 
Mérito e menções honro-
sas associadas e, ainda, na 
própria data ou próxima 
a desenrolar os concur-
sos nacionais de manobras 
para bombeiros e cadetes.

São momentos importan-
tes em que anualmente a 
grande Família dos Bombei-
ros, as suas próprias famí-
lias, os seus comandos, di-
rigentes e toda a população 
se reúnem numa manifesta-
ção importante de unidade 
e coesão. Este ano, nas da-
tas marcadas, infelizmente, 
isso não vai acontecer por 
motivo de força maior que é 
conhecido, a ocorrência de 
uma pandemia que atinge 
o nosso país, mas que tem 
uma escala a nível global.

Essas circunstâncias, a 
que os bombeiros portu-

gueses não são alheios leva 
todos eles, hoje, como on-
tem e amanhã a um enorme 
empenhamento no apoio e 
no socorro às populações, 
não só no âmbito do CO-
VID-19, mas também em 
muitas outras e diversifica-
das situações, seja no pré-
-hospitalar, no combate 
aos incêndios, no socorro a 
acidentes e outras. Acresce 
neste momento também a 
preparação dos meios e da 
estrutura com que mais uma 
vez os bombeiros irão in-
tervir no âmbito do DECIR.

Apesar de verem gorada a 
possibilidade da comemo-
ração mais protocolar e fes-
tiva do seu Dia, de fato, para 
os bombeiros cada dia do 
ano é o seu dia, a cada 24 ho-
ras, a cada hora, a cada minu-
to em que se mantém alerta 
e disponíveis para acorre-
rem ao pedido de socorro. 
Alguns dirão que dadas as 
circunstâncias, em que há 
falta de EPI, as associações 
de bombeiros vivem mo-

mentos de grande dificuldade 
financeira e de muitos outros 
constrangimentos de proble-
mas as comemorações não te-
riam cabimento nem lógica.

Mas no nosso ponto de vista 
é precisamente ao contrário. 
Celebrar o Dia do Bombeiro 
Português é exaltar a missão 
e a identidade daqueles que 
escolheram esse caminho de 
cidadania e serviço à comu-
nidade impar, mas também o 
momento para perante o país, 
perante todos os cidadãos, 
podermos testemunhar essa 
disponibilidade, mas tam-
bém a falta de condições para 
a prestação desse serviço nas 
condições e com os meios que 
reputamos de fundamentais.

Por isso, privados de co-
memorar o Dia do Bombeiro 
Português no próximo fim 
de semana, contudo, dese-
jaremos este ano ainda ter 
a oportunidade de o fazer. 
Essa é a vontade que expres-
samos ao lembrar as datas em 
que o desejaríamos ter feito”.

JORNAL@LBP 
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A Associação Portuguesa de Segu-
radores (APS) constituiu, no início 
de maio, “um fundo especial no 
valor de 1,5 milhões de euros, des-
tinado a financiar a atribuição de 
apoio monetário aos familiares di-
retos dos profissionais da área da 
saúde, das forças de segurança e 

do socorro, incluindo bombeiros 
voluntários, entre outros, que ha-
jam contraído, no exercício da sua 
profissão ou de missão voluntária, 
em Portugal, a doença COVID-19 
e, em consequência dela, tenham 
falecido ou venham a falecer”.   
Em ofício dirigido ao presidente 
da Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP), o rosto da APS, José Galamba 
de Oliveira, frisa que “o setor segura-
dor, pela natureza da sua atividade, 
é especialmente sensível à perda de 

vidas humanas” e nessa linha, su-
blinha, “é por isso que, com a plena 
consciência que a vida humana é 
insubstituível, a atribuição de um 
apoio financeiro solidário nestas cir-
cunstâncias específicas pode contri-
buir, pelo menos, para mitigar cons-
trangimentos de ordem material”.  
“Tal como já sucedeu noutros mo-
mentos, nomeadamente, nos gran-
des incêndios que assolaram o país 
em 2017, pretende se que este seja 
um processo célere e com o mínimo 

de burocracia associado, para que as 
famílias possam, com esta ajuda, re-
tomar a sua vida sem preocupações 
imediatas de natureza patrimonial”, 
assinala o presidente da Associação 
Portuguesa de Seguradoras que, na 
missiva endereçada a Jaime Mar-
ta Soares, sublinha e agradece aos 
bombeiros portugueses “o inestimá-
vel contributo de todos, profissio-
nais e voluntários, na defesa e pro-
teção de todos  nós e do nosso país. 
Refira-se que esta “iniciativa solidá-
ria” das seguradoras abrange, para 
além de bombeiros - voluntários e 
profissionais -, elementos das forças 
e serviços de segurança e de socor-
ro, todos os que na linha da frente 
assumem o combate à pandemia, 
nos hospitais, unidades de saúde e 
centros de investigação, entre vários 
outros, mobilizados por entidade 
pública para a prestação dos serviços 
de prevenção, socorro e combate ao 
COVID 19. Este fundo abrange, ainda, 
trabalhadores e até voluntários em 
vários outros setores, de instituições 
públicas e privadas, nomeadamen-
te, em lares de idosos, centros de 
cuidados continuados e funerárias. 
Toda a informação, sobre as condi-
ções de atribuição destes apoios, do-
cumentos de suporte necessários e o 
formulário de instrução dos pedidos, 
estão disponíveis na página web da 
APS – www.apseguradores.pt.

SEGUROS
APS cria fundo especial

Num claro esforço de inovação, 
a Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, disponibilizou, recentemen-
te, uma plataforma digital de ven-
das.

A loja virtual, acessível 24 ho-
ras por dia, com toda a comodi-
dade, à distância de uns quantos 
cliques e de um simples registo, 
disponibiliza dezenas de artigos 
para bombeiros, nomeadamente, 
fardamento e equipamentos de 
proteção individual, tudo devida-
mente certificado.

Para conhecer este novo espaço 
online e usufruir da campanha de 
grandes promoções basta aceder à 
nova Loja LBP.

LBP 
Nova loja já acessível

Atenta ao trabalho e à entrega dos 
bombeiros voluntários na missão 
que prestam ao País, Helena Mo-
reira, num exercício notável de 
solidariedade e cidadania decidiu 
patrocinar a causa com a oferta de 

SOLIDARIEDADE
Benemérita investe 
na segurança dos 
operacionais

19 conjuntos de cinco equipamen-
tos de proteção individual (EPI) 
para combate a incêndios rurais. 
Beneficiaram deste apoio, que 
se traduz na entrega de quase 
uma centena de EPI completos, 
19 quartéis de Norte e Sul do País. 
O sorteiro, efetuado na sede da Liga 
dos Bombeiros Portugueses (LBP), 
no Paço do Lumiar, premiou os cor-
pos de bombeiros do Concelho de 
Espinho, Flavienses, Pampilhosa da 
Serra, Caxarias, Vila Nova de Paiva, 
Castelo de Vide, Tarouca, Castanhei-

ra do Ribatejo, do Concelho de Alvi-
to, Santa Marta de Penaguião, Feira, 
Ribeira de Pena, Matosinhos Leça 
da Palmeira, Boticas, Mora, Vimio-
so, Melres, Sernancelhe e Resende.  
Helena Moreira, recebida na casa 
dos soldados da paz por Jaime Marta 
Soares, acompanhou todo o proces-
so, congratulando-se por este inves-
timento na segurança das mulheres 
e homens que 24 horas por dia, 365 
dias, nos cenários mais adversos, ga-
rantem o socorro às populações em 
todo o território nacional.

http://www.apseguradores.pt
https://loja.lbp.pt/index.php
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DIA DO BOMBEIRO PORTUGUÊS
Marcelo apela à união que permita vencer 
um duplo combate

O presidente da 
República e o 
primeiro mi-
nistro visita-
ram a sede da 
Liga dos Bom-
beiros Por-

tugueses (LBP) para assinalar, 
ainda que de forma simbólica, 
o Dia do Bombeiro Português, 
comemorado, anualmente, no 
último fim de semana do mês 
de maio.
“Foi para nós um consolo de 
alma, quando nos disseram 
que gostariam de fazer uma 
visita a este local que será o ex-
-líbris, a nova casa mãe dos sol-
dados da paz e da vida”, disse 
Jaime Marta Soares na recep-
ção à comititiva, que para além 
de Marcelo Rebelo de Sousa e 
António Costa integrou, ainda, 
o ministro da tutela, Eduardo 
Cabrita, a secretária de Estado 
da Administração Interna, Pa-
trícia Gaspar, o presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina e o bispo 
auxiliar de Lisboa, D. Américo 
Aguiar, que foram recebidos 
nas instalações do Paço do Lu-
miar pelo presidente e restan-

tes elementos do conselho 
executivo e os presidentes da 
mesa de congressos e do con-
selho fiscal da confederação. 
A visita realizou-se a 30 de 
maio, dia em que deveriam 
arrancar as comemorações 
do Dia do Bombeiro Portu-
guês, que, este ano, teriam 
como palco a cidade Seixal, 
integrando o programa co-
memorativo do 45.º aniversá-
rio da Federação de Bombei-
ros do Distrito de Setúbal. A 
pandemia que motivou todo 
o tipo de cancelamentos não 
poupou a festa maior dos 
soldados da paz, que tem a 
chancela da LBP.

Mesmo com o País em 
estado de emergência e a 
cumprir deveres de confina-
mento esta data “nunca fica-
ria esquecida”, frisou Jaime 
Marta Soares, reconhecendo, 
contudo, que foi com “o cora-
ção a transbordar de alegria, 
grande honra e orgulho” que 
foi surpreendido com o ges-
to do presidente da Repúbli-
ca, seguido, prontamente, 
pelo chefe do Governo e pelo 
ministro da Administração 

Interna. Não esqueceu os 
problemas do setor, mas esta 
era uma ocasião de celebra-
ção tendo o presidente op-
tado por centrar a sua inter-
venção na importância deste 
“momento muito alto” para 
a confederação que testemu-
nha “respeito e estima por 
aqueles milhares de mulhe-
res e homens dão tudo, até, 
a própria vida para defender 
as dos outros”.

Os convidados percorre-
ram todos os espaços do Palá-
cio de São Cristóvão cedido à 
confederação pela autarquia 
lisboeta, pelo então presi-
dente do executivo, António 
Costa, que agora nas funções 
de chefe de Governo, não dei-
xou de frisar e até evidenciar 
a profunda intervenção que 
permitiu devolver à cidade 
um imóvel completamente 
restaurado, digno de figurar 
no roteiro do património 
histórico da capital. 

Depois de conhecer as ins-
talações, Marcelo Rebelo de 
Sousa, fez questão de deixar 
marcada para a posteridade 
esta primeira visita à nova 
casa dos bombeiros no livro 
de honra da confederação, 
tendo no final dirigido pala-
vras de apreço e de confiança 
e muitos agradecimento às 
mulheres e aos homens que 
cumprem a nobre missão de 
socorrer, de salvar vidas, de 
proteger pessoas e bens. 

Com o verão a bater à por-
ta, mesmo com uma pande-
mia dentro de casa, os incên-
dios florestais acabaram por 
dominar as intervenções, 
tendo Marcelo Rebelo de 
Sousa considerado que tal 
como País se uniu no com-
bate à Covid-19 “estivemos, 
estamos e estaremos unidos 
no período de combate a in-
cêndios, nomeadamente, ru-
rais e na proteção de todas e 
de todos os que vão enfren-
tar esse combate”.

Nesse sentido, o presiden-
te da República defendeu a 
necessidade de “compatibi-
lizar as duas frentes de com-
bate”, aproveitando para 
agradecer aos bombeiros 
pela forma generosa como 
souberam trabalhar em par-
ceria com o governo e com 
as outras estruturas da prote-

ção civil no combate ao novo 
coronavírus.

“A sorte vai ajudar-vos, vai 
proteger-vos nestes próxi-
mos meses. Vai proteger as 
gentes de Portugal no duplo 
combate em que estamos en-
volvidos”, disse o presidente, 
salvaguardando, que “a sorte 
dá muito trabalho, implica 
muita esperança e ao mesmo 
tempo confiança”.

“Nós esperamos tudo dos 
nossos soldados da paz. Eles 
podem esperar tudo de to-
dos os portugueses”, disse.

António Costa, admitiu 
que 2020 surge com novos 
desafios que se traduzem 
numa “solicitação acrescida 
da disponibilidade dos bom-
beiros”.

O chefe de Estado frisou 
que, para além do combate 
aos incêndios, os bombeiros 
enfrentam, este ano, o risco 
do “contágio no teatro das 
operações”, na preparação 
das forças, nas deslocações, 
no contacto entre todos, por-
que este é um trabalho de 
equipa que exige proximi-
dade e, assim sendo, deixou 
um apelo aos bombeiros de 
Portugal, enquanto “espinha 
dorsal” do sistema de prote-
ção civil:

“Não descurem a vossa 
própria proteção, só estando 
protegidos nos poderão pro-
teger a nós”. 

Já o ministro da Adminis-
tração Interna defendeu que 
os bombeiros “estão prontos” 
para o combate aos incên-
dios, sem descurar o apoio à 
pandemia, sublinhando que 
o Governo pode intervir em 
muitas áreas, tentar prevenir 
muitas situações, mas não 
pode “adiar o verão”. Eduar-
do Cabrita elogiou, ainda, a 
intervenção dos bombeiros  
que estão sempre “na pri-
meira linha de proximidade” 
e em várias frentes.

O ministro detalhou que 
este ano o combate aos in-
cêndios será feito por 12 mil 
operacionais, destacando, 
contudo, que neste dispositi-
vo os bombeiros voluntários 
são “a principal componen-
te”. O ministro da tutela deu, 
então, como exemplo os “46 
incêndios rurais” de uma se-
mana de primavera marcada 



A Liga dos Bom 

beiros Portu-

gueses (LBP)

assinala, desde 

1987, no último domingo do 

mês de maio, o Dia do Bom-

beiro Português, uma come-

moração itinerante que tem 

permitido, nos últimos 32 

anos, dar a conhecer a reali-

dade, revelar o pulsar e provar 

o dinamismo dos soldados 

da paz de todo o País, sempre 

na linha da frente no socor-

ro e no apoio incondicional 

às comunidades que servem.

Refira-se que este dia come-

çou por ser celebrado a 18 de 

agosto, no início do século XX, 

conforme é relatado no site 

Fogo & História, mas, em 1987, 

no Congresso de Cascais, a efe-

méride foi revista e alterada, 

tudo porque o verão impunha 

maior empenhamento e re-

dobrada prontidão dos bom-

beiros para a designada “épo-

ca de incêndios florestais”.
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por temperaturas elevadas, a 
que responderam com toda a 
eficácia “quase 500 operacio-
nais”.

O tributo aos soldados da paz 
começou - ainda antes da “visi-
ta informal” à sede da LBP, no 
Paço do Lumiar - no cemitério 
dos Prazeres, em Lisboa, onde 

Sobre a efeméride
a comitiva depositou coroas 
de flores no talhão do Regi-
mento de Bombeiros Sapado-
res de Lisboa, com passagem 
pelo monumento que evoca 
os bombeiros municipais. 
 
Sofia Ribeiro

https://fogo-historia.blogspot.com/p/18-de-agosto.html
http://www.bombeirosdeportugal.pt/imagens/Edicoes/PDFs/BP_392.pdf
http://www.bombeirosdeportugal.pt/imagens/Edicoes/PDFs/BP_392.pdf
mailto:sofia.ribeiro%40lbp.pt?subject=Pedido%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o
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INCÊNDIOS RURAIS
DECIR20 

Reforço nos meios 
e nas comparticipações 

O ministro da Admi-
nistração Interna 
anunciou um 
reforço de meios 
para combate a 
incêndios rurais. 
Sobre o Dispositi-

vo Especial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR), Eduardo Cabrita co-
meçou por salientar “dois anos mar-
cados por um entrosamento entre 
todas as entidades do sistema”, que, 
considerou, ter contribuído para 
“resultados muito meritórios” ten-
do em conta a diminuição de “cerca 
de 45% do número de incêndios 
rurais” e, também, a “redução em 
70% da área ardida”, relativamente à 
média dos últimos dez anos”.  

O dispositivo deste ano “conso-
lida uma intervenção adicional”, e 
reforça em 3% os meios disponibili-
zados em 2019, sublinha o governan-
te.

Neste âmbito, Eduardo Cabrita 
congratula-se com o que apelidou 
de um “verdadeiro renascimento”, 
traduzido na contratação de 155 no-
vos guardas florestais, “quando não 
havia recrutamento” desde 2004, 
sublinhando ainda “um reforço sig-
nificativo” de sapadores florestais e 
do “dispositivo aéreo”, contratado 
para quatro anos. 

Feitas as contas, no combate a 
incêndios rurais, em 2020, duran-
te a fase mais crítica estarão 11827 
operacionais, mais cerca de 500 
efetivos que em 2019, apoiados por 
2664 meios terrestres, cerca de 200 
mais que no último ano, e 60 meios 
aéreos, número idêntico ao do ano 
passado. 

Os quase de 12 mil operacionais 
incluem, para além dos bombeiros 
– que, refira-se, são, o pilar da pro-
teção civil, também, no combate 
a incêndios rurais – sapadores e 
guardas florestais, Força Especial de 
Proteção Civil, Polícia de Segurança 
Pública (PSP) e Guarda Nacional 
Republicana (GNR). Importa, ainda, 
acrescentar a este mecanismo a rede 
nacional de postos e vigia, com 230 
torres e 920 vigias e vários pelotões 
das Forças Armadas para ações de 
rescaldo, vigilância e dissuasão.

Esta diretiva assenta na “preven-
ção de comportamentos de risco e 
na rapidez em detetar os incêndios 
e também no seu ataque rápido”, 
que, segundo a tutela, permitiram, 
nos últimos dois anos, vencer 94% 
dos incêndios no ataque inicial.

A Diretiva Operacional Nacional 
(DON) que estabelece o Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR) foi aprovada pela 
Comissão Nacional de Proteção Ci-
vil.

Entretanto foi aprovada pelo Go-
verno a Diretiva Financeira para o 
ano de 2020, documento que regula 
a elegibilidade e comparticipação 
nas despesas resultantes da inter-
venção dos corpos de bombeiros 
no Dispositivo Integrado de Opera-
ções de Proteção e Socorro (DIOPS), 
também no Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Rurais (DE-
CIR) e, ainda, no Dispositivo Con-
junto de Proteção e Socorro na Serra 
da Estrela (DICSE).

Em comunicado, o ministério 
da Administração Interna assina-
la “diversas alterações face ao de 
2019”, destacando, o aumento de 
“50 para 54 euros” do valor diário 
pago aos bombeiros, o que, frisa a 
tutela, “corresponde a um aumento 
de 8% em relação a 2019” que visa 
“compensar a especial disponibili-
dade dos bombeiros e a fragilidade 
financeira em que se encontram, em 
contexto de combate à pandemia da 
COVID-19”. 

A Diretiva Financeira para este 
ano contempla ainda “um aumento 
de 10% no valor da comparticipação 
com alimentação do pessoal dos 
corpos de bombeiros e passa a in-
cluir essas despesas no período de 
ativação do DICSE”, clarifica o mi-
nistério.

Registe-se que este mecanismo 
de financiamento abrange o Plano 
de Operações Nacional para o Co-
ronavírus (COVID-19) – PONCoV, da 
ANEPC, para custear a “ativação do 
dispositivo de reforço ao socorro 
e apoio sanitário”. Neste âmbito, 
segundo a nota de imprensa da Ad-
ministração Interna está assegurado 

o pagamento das “despesas realiza-
das nas Bases de Apoio Logístico de 
modo a garantir o cumprimento das 
normas estabelecidas para minorar 
o risco de contágio e de propagação 
da doença”.

Do total de operacionais aloca-
dos ao dispositivo, no período de 
maior empenhamento, entre 1 de 
julho e 30 de setembro, 5660 são 
bombeiros.

A tutela sublinha, ainda, que “em 
2019, as despesas com pessoal dos 
corpos de bombeiros, no âmbito 
do DECIR, ascenderam a cerca de 26 
milhões de euros, enquanto as des-
pesas com alimentação totalizaram 
cerca de 800 mil euros. Os encargos 
com reposições e reparações de 
veículos, bem como despesas com 
danos com equipamentos, ascende-
ram a um montante aproximado de 
7.5 milhões de euros”.

“A Diretiva Financeira, que en-
trou em vigor a dia 15 de maio, foi 
aprovada pela Secretária de Estado 
da Administração Interna, após 
audição da Liga dos Bombeiros Por-
tugueses”, conforme se pode ler no 
comunicado difundido pelo minis-
tério.

Presidente nega que estejam 
a ser distribuídos EPI

“Neste momento, não chegaram 
e não se sabe quando é que vão che-
gar os equipamentos de proteção 
individual no combate aos incên-
dios rurais”, afirmou o presidente 
da Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP) no final da cerimónia do cen-
tenário dos Bombeiros Voluntários 
de Nelas, contrariando as palavras 
do ministro da Administração Inter-
na, Eduardo Cabrita, que afirmou 
que a “proteção civil distrital” rece-

beu e distribuiu esses equipamentos.
O comandante Jaime Marta Soares 

sublinha que a promessa de novos 
equipamentos tem dois anos e que, 
“a Liga em tempo, e a tempo, avisou 
que não é o sistema” que os bombei-
ros desejam “em relação aos concur-
sos de equipamentos de proteção 
individual (EPI) para o combate aos 
incêndios rurais, porque o sistema é 
altamente burocrático, exige muita 
capacidade de organização” desses 
concursos.

“O último que foi feito demorou 
quatro anos e nós alertamos para essa 
situação. Não serviu de exemplo e te-
nho para mim que este concurso vai 
demorar também cerca de três anos. 
Os bombeiros já esperavam no ano 
passado pelos EPI que não tiveram, 
estão à espera este ano que não vão 
ter e se calhar para a próxima época, 
acredito que possam ter”, diz o presi-
dente da LBP.

O comandante Jaime Marta Soares 
critica ainda o “modelo do concurso” 
e defende que “deve ser feito um le-
vantamento daquilo que é necessário 
a cada corpo de bombeiros, definir 
o que é que cada um vai ter direito e 
transferir a verba para a compra” des-
ses equipamentos.

Segundo Jaime Marta Soares, “en-
quanto demora três anos um concur-
so feito pela Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 
nos bombeiros demora três meses, 
no máximo”.

Por fim, lembra ainda que “em 
relação ao IVA que têm de pagar, 
enquanto a ANEPC paga 23%, os 
bombeiros pagam 6% e por aqui se 
vê o tremendo erro que é levar por 
diante um concurso desta dimensão. 
Ninguém aprendeu com os erros do 
anterior concurso e para o qual cha-
mámos a atenção”, frisa.

Lusa
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PNGIFR
Plano aprovado, publicado e apresentado 

Quase um mês 
depois de apro-
vado pelo Go-
verno foi publi-
cado em Diário 
da República e 
apresentado 

 
publicamente o  
Plano Nacional de Gestão Integra-
da de Fogos Rurais (PNGIFR), três 
anos depois da tragédia de Pedro-
gão Grande.

A estratégia da Agência para 
a Gestão dos Integrada de Fogos 
Rurais (AGIF) assenta na redução 
para metade da área ardida até 
2030, sabendo-se da necessidade 
de uma intervenção coordenada 
e em larga escala tendo em conta 
que 60 por cento do território 
apresenta vulnerabilidades e 1.2 
milhões hectares de floresta ca-
rece de limpeza. Contas feitas, o 
correspondente a 20% das áreas 
existentes no território com risco 
de incêndio.

Nas metas estabelecidas pelo 
contestado PNGIFR consta, tam-
bém, que até 2030, as áreas ardi-
das com mais de 500 hectares 
estejam totalmente geridas e com 
planos de recuperação executa-
dos, e que existam menos de 80% 
das ignições nos dias de risco de 
incêndio.

A concretização do plano pre-
vê uma despesa total superior a 
seis mil milhões de euros, sendo 
que 60% será direcionado para a 

prevenção e 40% para o combate.
A AGIF terá, agora, de elaborar 

os programas de ação nacional 
e regionais, uma vez que cada 
região do País terá um regras pró-
prias consoante a especificidade 
do território. Contudo o ministro 
do Ambiente João Pedro Matos 
Fernandes, já admitiu publica-
mente que a pandemia compro-
meteu prazos estabelecidos e 
planos traçados e estes só deverão 
estar aprovados no outono para 
entrarem em vigor no próximo 
ano.

Em comunicado, o Conselho 
de Ministros, frisa que o PNGIFR 
“introduz um modelo inovador 
de governação do risco, identi-
fica objetivos estratégicos e as 
medidas a operacionalizar, clari-
ficando os papéis e as responsabi-

ALGARVE 

Vento dificulta o combate 
às chamas

O vento terá sido 
o principal 
inimigo dos 
bombeiros no 
combate às 
chamas em Al-
jezur, naquele 

que foi classificado como “o pri-
meiro grande incêndio” deste 
verão e que chegou a mobilizar 
quase cinco centenas de ope-
racionais, apoiados por várias 
dezenas de meios terrestres e 11 
aeronaves.

O fogo que atingiu também 
os concelhos de Vila do Bispo 
e Lagos e reduziu a cinza mais 
de dois mil hectares de floresta, 
mato e áreas cultiváveis e agrí-
colas, começou a lavrar ao final 

da manhã de 19 de junho, foi do-
minado na manhã de 20 e dado 
como extinto ao início da noite 
de dia 21, domingo. 

O incêndio deflagrou no 
lugar de Vilarinha, em Aljezur 
e terá resultado do sobreaque-
cimento de um equipamento 
usado em trabalhos de ges-
tão de combustíveis, tendo a 
Guarda Nacional Republicana 
identificado um homem de 44 
anos de idade, como, o alegado 
responsável pela ignição deste 
incêndio rural, que mobilizou 
operacionais e viaturas de vá-
rios pontos do País.

Refira-se, a título de curiosi-
dade, que, no Algarve, os meios 
aéreos foram coordenados pelo 
estreante “Koala”, o AW119MKII 
da Força Aérea. Este helicóptero 
está, no aeródromo da Lousã, 
até 31 de outubro, em prontidão 
para missões de reconhecimen-
to avaliação e coordenação, in-
tegrando o Dispositivo Especial 
de Combate aos Incêndios Ru-
rais (DECIR).

lidades das diversas entidades que 
cooperam para atingir as metas de-
finidas”. Ainda segundo a mesma 
nota, “este é um documento que 
conta com a participação de “todos 
os agentes e que tem como objeti-
vo concretizar a visão de um Portu-
gal protegido de incêndios rurais 
graves, definindo uma estratégia 
para o conseguir, a que se associa-
rão programas de ação, de níveis 
nacional e regionais, com a defini-
ção anual dos necessários objetivos 
e indicadores, sobre os quais incidi-
rá a monitorização deste Plano”.

Recorde-se que, no âmbito da 
consulta pública do PNGIFR, que 
decorreu entre dezembro e feve-
reiro, foram várias entidades que 
apontaram críticas ao documen-
to estratégico, nomeadamente a 
Liga dos Bombeiros Portugueses 

que não só  manifestou “sérias 
reservas sobre a metodologia e as 
conclusões a que chegou AGIF na 
elaboração do plano”, que, entre 
outros “tremendos erros”, “meno-
riza o papel dos bombeiros face a 
outras estruturas”, subalternizando 
o “principal agente de proteção 
civil”.

A confederação considerou, ain-
da, que o documento “não defende 
nem melhora a proteção e o socor-
ro dos portugueses” e que pode, 
mesmo, vir “a comprometer o mui-
to de bom já realizado e testado 
ao longo de várias décadas sobeja-
mente reconhecido, nomeadamen-
te por entidades internacionais”. 

Para a execução deste plano 
serão necessários 500 milhões de 
euros, garantidos por fundos públi-
cos e de privados.

Lusa

Lu
sa

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135843143/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135843143/details/maximized
http://www.bombeirosdeportugal.pt/noticia/tremendos-erros-fundamentam-recusa-liminar=2893
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Quarentena para vigilância de sintomas

D e acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde, a 
COVID-19 é o nome atribuído 

à doença provocada pelo novo coro-
navírus SARS-COV-2, que pode cau-
sar infeções associadas ao sistema 
respiratório, podendo ser parecidas 
com uma gripe comum ou evoluir 
para uma doença mais grave como 
pneumonia.

Os Bombeiros, devido ao papel 
ativo que exercem na prestação do 
socorro, poderão estar mais expos-
tos ao risco desta doença, podendo 
ser necessário cumprir um período 
de Isolamento profilático como me-
dida de afastamento social, para que-
brar a cadeia de transmissão, reduz-
indo assim o risco de contágio entre 
os bombeiros, familia ou amigos. 

A gestão pessoal e os comporta-
mentos a desenvolver durante o isol-
amento profilático, são fundamen-
tais para o bem-estar físico e mental 
dos Bombeiros que se encontrem 
nesta situação. Por isso, com base na 
Orientação nº 04.2020 de 20/03/2020, 
emanada pela Autoridade Nacion-
al de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), são apresentadas algumas 
MEDIDAS A ADOTAR DURANTE O 
ISOLAMENTO PROFILÁTICO para 
ajudar a reduzir a disseminação e 
aumentar o bem-estar no decor-
rer desse período. Destacam-se: 
MANTENHA-SE ATUALIZADO - 
consulte uma ou duas vezes por 
dia as informações sobre a atual 
situação, procure apenas infor-

mação fidedigna, recorrendo a 
instituições oficiais (DGS, INEM, 
ANEPC), limite a sua exposição a 
informações que possam aumen-
tar a sua ansiedade e preocupação; 
MANTENHA O CONTACTO COM A 
FAMÍLIA E AMIGOS - pois estar em 
quarentena, não implica o afasta-
mento social. 

É importante que mantenha 
este contacto uma vez que ajuda 
a reduzir a ansiedade, a solidão e 
a tristeza (fale sobre os seus sen-
timentos e pensamentos). So-
cialize através do telefone, email, 
redes sociais ou vídeo chamada; 

SE TIVER DEPENDENTES MENORES 
- informe da situação, utilizando 
uma linguagem adaptada à idade; 
MANTENHA-SE OCUPADO - aprove-
ite para fazer atividades que lhe pro-
porcionem prazer e bem-estar (ler, 
ouvir música, ver filmes / séries); 
MANTENHA A ROTINA EM 
RELAÇÃO AOS HORÁRIOS DA ALI-
MENTAÇÃO E DO SONO - vista-se e 
desenvolva tarefas, evite a inércia; 
MANTENHA UMA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL E VARIADA (roda dos 
alimentos), contribuindo para o 
bem-estar da sua saúde física e mental; 
MANTENHA A ATIVIDADE FÍSI-

CA ADEQUADA AO ESPAÇO ONDE 
SE ENCONTRA - pode utilizar a 
internet para procurar aulas, ex-
ercícios ou outras atividades, 
lembre-se “corpo são, mente sã”;  
MONITORIZE OS SEUS SINTOMAS 
- durante o período de quarente-
na, deve registar a sua tempera-
tura corporal duas vezes por dia;  
SE DESENVOLVER SINTOMAS OU 
O SEU ESTADO DE SAÚDE AGRA-
VAR - ligue para a linha SNS24 (808 
24 24 24) ou, se o estado de grav-
idade assim o justificar, ligue112; 
SE NECESSITAR DO APOIO DAS EQ-
UIPAS DE APOIO PSICOSSOCIAL DA 
ANEPC - contacte o seu Comandante 
que irá desenvolver os procedimentos 
necessários ao apoio solicitado.

Não se esqueça de que o isolamen-
to profilático é apenas uma medida 
temporária e outra forma de contin-
uar a ajudar no combate ao COVID-19. 
Lembre-se que, enquanto Bombeiro, 
Cuidar de si, é cuidar dos outros.

Para consultar as medidas orienta-
doras emanadas pela ANEPC e infor-
mação sobre a Linha Telefónica para 
Apoio Psicossocial aos Bombeiros, 
consulte o site da ANEPC http://www.
prociv.pt/pt-pt/paginas/noticias.aspx.

Para mais informações ou esclare-
cimentos, contacte a Divisão de Segu-
rança, Saúde e Estatuto Social da Di-
reção Nacional de Bombeiros (ANEPC), 
através do telefone 214 247 100 ou do 
endereço eletrónico dsses@prociv.pt. 
Fonte: Autoridade Nacional de 
Emergência de Proteccção Civil

FORMAÇÃO
Mais de 1300 ações 
em 2019

Na assumida “missão de formar 
e qualificar os bombeiros portu-
gueses e outros agentes de pro-
teção civil, a Escola Nacional de 
Bombeiros ressalta que, entre 
janeiro e dezembro de 2019, mi-
nistrou 1327 ações de formação, 
no âmbito do plano de formação 
externa que abrange todo o País. 
No seguimento da política de des-
centralização em matéria de ofer-
ta formativa, “desde 2016 que se 
verifica um aumento significati-
vo das ações”, tanto nos quartéis 
de bombeiros como nas Unida-

des Locais de Formação (ULF). 
Já no que respeita à formação inter-
na, também durante o ano de 2019, a 
ENB ministrou “135 ações de forma-
ção, nos três centros de formação: 
Sintra, Lousã e S. João da Madeira”.
Também com o intuito de “garantir 
a qualidade da oferta formativa” esta 
instituição revela ter integrado “77 
novos bombeiros na sua bolsa de for-
madores, ao longo de 2019, nas mais 
diversas áreas de especialização”. 
No próximo ano está previsto “um 
aumento considerável da bolsa de 
formadores, em resultado da reali-
zação de processos de seleção para 
formadores nas áreas do Pré-Hospi-
talar, Salvamento e Desencarcera-
mento, Incêndios Rurais, Incêndios 
Urbanos, Comunicações, Condução 
de Veículos e Liderança”, anuncia a 
ENB.

E SE TIVERES DE FICAR EM ISOLAMENTO PROFILÁTICO?

http://www.prociv.pt/pt-pt/paginas/noticias.aspx
http://www.prociv.pt/pt-pt/paginas/noticias.aspx
mailto:dsses%40prociv.pt?subject=
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ATIVIDADE OPERACIONAL
Um teste histórico à resiliência

Ao longo da sua histó-
ria de séculos, mas 
particularmente no 
anterior (XX), as as-
sociações de bombei-

ros voluntários portugueses têm 
sido postas à prova por diversas 
vezes e concluindo-a sempre 
com eficácia e distinção, pese 
embora a dramática e recorrente 
falta de meios.

Essa prova caracterizou-se 
por diversos cenários que, no sé-
culo passado, teve como maior 
expressão, por exemplo, a gripe 
espanhola e as cheias que asso-
laram a região de Lisboa. Já nes-
te século tiveram também que 
demonstrar a sua capacidade pe-
rante o surto de gripe A e agora 
perante a pandemia do COVID 
19.

Em qualquer dessas situações 
os bombeiros responderam afir-
mativa e proactivamente com 
todos os meios humanos e téc-
nicos ao seu dispor e, foram, sem 
dúvida, em todas elas um sinal 
de confiança perante populações 
receosas a necessitar de apoio e 
socorro o mais alargado possível.

No caso recente do COVID 19 
a capacidade e a resiliência dos 
bombeiros tem estado mais uma 
vez à prova e, mais uma vez tam-
bém, puderam demonstrar a sua 
capacidade de superação e adap-
tação a condições adversas, em 
muitos casos, como se costuma 
dizer, sem rede.

Neste período, a Liga dos Bom-
beiros Portugueses desdobrou-se 
em tomadas de posição e conta-
tos, quer com o Governo, através 
do Ministério da Administração 
Interna ou do Ministério da Saú-
de, quer com o próprio Presiden-

COVID-19

te da República, quer com outras 
entidades, sempre na defesa e 
salvaguarda dos bombeiros que, 
sempre na primeira linha, cuida-
ram e ainda cuidam de responder 
a todos os pedidos de apoio.

A LBP alertou para, primeiro, 
a inexistência de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), de-
pois, para a insuficiência da sua 
distribuição, para o aumento das 
despesas das associações e que-
bra abrupta de receitas, em sínte-
se, para as enormes dificuldades 
a que estavam a ser sujeitas para, 
com recursos cada vez mais escas-
sos, continuar a manter níveis de 
operacionalidade de eleição.               

As respostas que a LBP conse-
guiu do Estado resultaram de um 

processo negocial, difícil e mais 
moroso que o desejado, mas pro-
curaram sempre ir ao encontro 
das dificuldades.

Em simultâneo, a LBP reagiu 
e alertou também para o fato de, 
não obstante os bombeiros não 
terem sido incluídos na “task for-
ce” especialmente criada entre 
INEM e CVP para o transporte 
de doentes com COVID19, a rea-
lidade ter acabo por provar que 
a grande maioria desses doentes 
foram afinal transportados pelos 
bombeiros.

O balanço final da participa-
ção dos bombeiros e das suas as-
sociações no esforço de ataque à 
pandemia COVID19 estará ainda 
por fazer. Estamos ainda a vivê-la 

e a aguardar eventuais novos sur-
tos porventura mais localizados.

De qualquer modo pelo que 
já fizeram os bombeiros deram 
provas inequívocas da sua com-
petência, capacidade técnica e 
humana, sintetizadas numa de-
monstração de enorme resiliên-
cia, comum à expressa na respos-
ta às pandemias e tragédias a que 
no passado também foram cha-
mados a responder.

É de saudar o enorme esforço 
dos bombeiros, os que estiveram 
infetados, os que estiveram su-
jeitos a isolamento, os que vol-
taram ao serviço depois dessas 
provas difíceis, e todos aqueles 
que se mantiveram sempre na 
primeira linha da resposta.

Famalicenses 
Associação premeia entrega

A direção da Associação Humani-
tária de Bombeiros Voluntários Fa-
malicenses vai pagar um salário 
extra aos bombeiros que assegura-
ram o funcionamento do quartel 
durante a pandemia de covid-19. 
De acordo com órgãos de comuni-
cação local este “prémio” foi a forma 
encontrada pelos dirigentes de insti-
tuição de reconhecer e agradecer o “im-
portante trabalho que vários homens 
e mulheres em prol da comunidade”. 
Para além dos operacionais, também 
os restantes funcionários da associa-
ção vão receber este 15.º mês de ven-
cimento.

Lusa
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A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP), confrontada 
e afrontada com “falta de 
coordenação oficial que de-
veria ter salvaguardado, em 

tempo, a obtenção e distribuição de 
equipamentos de proteção individual 
(EPI)”, decidiu avançar com a aquisi-
ção de 4500 fatos laváveis, 10 mil visei-
ras, 10 mil máscaras FFP2, 13 mil másca-
ras cirúrgicas e dois mil frascos de gel 
desinfetante.

Assim, “cumprindo o dever maior 
de apoiar os operacionais na prestação 
do socorro, garantindo a sua segurança 
e a dos doentes” em articulação com as 
federações distritais, assegurou a divi-
são “de forma igualitária, por todas as-
sociações humanitárias, de norte a sul 
do País”, o que representou um inves-
timento na ordem 120 mil euros, mas 
que se impunha para garantir a segu-
rança das mulheres e dos homens que 
servem nos quartéis portugueses.

Recorde-se que a confederação, de-
nunciou amplamente a situação e às 
públicas e insistentes revindicações 
da LBP o ministério da Administração 
Interna (MAI) acabou por responder, 
numa primeira fase, com o anúncio da 
chegada a Portugal, para entrega nos 
quartéis do País de “80 mil máscaras ci-
rúrgicas, 19 mil máscaras FFP2, 150 mil 
luvas, 10 mil óculos, 10 mil batas, mil fa-
tos integrais, 40 mil toucas”. Contudo, 
Jaime Marta Soares apressou-se a escla-
recer que, ainda assim,  “a distribuição 
pelos bombeiros foi em número subs-

tancialmente inferior à efetuada pelas 
forças de segurança”. A LBP foi mais 
longe esclarecendo que os 408 corpos 
de bombeiros do continente recebe-
ram 80 mil peças, enquanto à Guarda 
Nacional Republicana e à Polícia de Se-
gurança Pública chegaram 118 mil. 

 “Não estamos contra o número 
entregue a cada Força de Segurança, o 
que entendemos é que para os Bom-
beiros, se tivermos em linha de conta 
as recomendações da DGS e do pró-
prio INEM, (…) o número de equipa-
mentos de proteção individual são, e 
tendo em conta o número de serviços 
prestados até este momento durará 
pouco mais de uma semana” isto ten-
do em conta  “o transporte de doentes 
do pré-hospitalar, dos acidentados, dos 
hemodialisados e ainda da sistemática 
transferência de idosos dos lares para 
os hospitais e vice versa”, frisou Jaime 
Marta Soares.  

Recorde-se que os bombeiros co-
meçaram por receber da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC) peças avulsas e incorre-
tamente acondicionadas o que causou 
enorme perturbação. No início da pan-
demia os bombeiros portugueses vol-
taram a denunciar “desconsideração e 
descriminação” e foram obrigados pro-
curar soluções para o problema que em 
muitos casos chegaram de privados, da 
comunidade do local e das autarquias 
ou foram custeados, na integra pelas 
associações e, também federações dis-
tritais.

EPI  
LBP investe na segurança dos operacionais

Cátia Lopes
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A pandemia que deixou 
Portugal em suspenso 
cerca três meses teve e 
terá impactos sociais e 
económicos brutais. O 

país fechou portas e quando as rea-
briu, tudo havia mudado. Sem sur-
presa, também as associações hu-
manitárias de bombeiros acabaram 
por ser apanhadas por mais esta cri-
se que, na maioria dos casos, apenas 
agudizou debilidades, fraquezas ou 
dificuldades há muito sentidas pelo 
setor.

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP), que acompanhou de per-
to o dia a dia destas instituições, 
ciente da gravidade da situação, exi-
gindo ao Governo medidas de alivio 
para o setor, que acabaram por che-
gar em meados de abril, sob as for-
mas de adiantamento ou emprésti-
mo, mas com caráter “temporário e 
excecional”.

Coube ao ministro da tutela, 
Eduardo Cabrita, apresentar, publi-
camente, os apoios para o setor que, 
de um dia para o outro, perdeu, em 
muitos casos, 70 por cento da recei-
ta corrente, cuja principal fonte é 
o serviço de transporte de doentes 
não urgentes. 

Numa tentativa de mitigar uma 
situação grave e que ameaça com 
a insolvência várias instituições 
de Norte a Sul do País, o Governo 
aprovou, em Conselho de Minis-
tros, o “Diploma que estabelece um 
regime temporário e excecional de 
apoio às Associações Humanitárias 
de Bombeiros, no âmbito da doença 
Covid-19”.

Das medidas avançadas pelo go-
vernante, destacam-se a antecipa-
ção do pagamento, “até três duodé-

cimos”, do montante mensal que a 
Autoridade Nacional de Emergên-
cia  e Proteção Civil transfere para os 
corpos de bombeiros e a criação de 
“um mecanismo de financiamento 
permanente excecional para cor-
porações afetadas nas suas receitas 
correntes” para o efeito são disponi-
bilizados “até 6.5 milhões de euros”, 
a título de empréstimo, sem juros, 
“reembolsável até 24 ou 48 meses 
consoante a dimensão do impacto 
financeiro na vida das corporações. 

Neste pacote de apoios aos bom-
beiros portugueses consta, ainda, 
o “aumento, de três para cinco por 
cento, da transferência anual para o 
Fundo de Proteção Social do Bom-
beiro”, conforme assinalou Eduar-
do Cabrita, que dois meses volvidos, 
divulgou que, até ao momento, 44 
associações humanitárias recorre-
ram ao apoio disponibilizado pelo 
Governo, sendo que a maioria op-
tou pelo financiamento, reembolsá-
vel a dois anos.

Depois dos insistentes alertas da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, 
para a vulnerabilidade financei-
ra destas instituições chegou um 
apoio ainda, que em terminologia 
de primeiro-ministro, se assemelhe 
a uma “fisga” quando o setor preci-
sa de uma “bazuca” para enfrentar 
e resistir a este que surge como o 
mais duro dos combates. 

Contudo, segundo a tutela este é 
um processo dinâmico passível de 
sofrer alterações, até porque, só ago-
ra, já com alguma retoma da ativi-
dade, muitas associações começam 
a aferir a real dimensão e natureza 
dos estragos causados pela Covid-19.

Nos últimos dias, a secretária de 
Estado da Administração Interna, 

PANDEMIA AGUZIDA CRISE 
Mais de 40 já requereram apoio 

Patrícia Gaspar, deu conta, publi-
camente, de indicadores positivos 
para setor traduzidos na rápida re-
cuperação do ritmo de trabalho, 
nomeadamente, do transporte de 
doentes urgentes, alvitrando, mes-
mo, que a retoma económica pode-
rá ser feita “mais rapidamente do 
que era inicialmente expectável”.

Ainda assim, Eduardo Cabrita, 
conhecedor das fragilidades e falhas 
do sistema garantiu que, juntamen-
te com o Ministério da Saúde, estão 
a ser monitorizados os pagamentos 
devidos aos bombeiros pelos ser-
viços prestados, enquanto o setor 
aguarda, ainda em agonia, o retor-
no da atividade normal do Serviço 
Nacional de Saúde.

Em esclarecimentos prestados 
aos deputados da Comissão de As-
suntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, da Assem-
bleia da República, o titular da 
pasta da Administração Interna 
fez questão de sublinhar que, para 
além deste mecanismo excecional, 
os bombeiros portugueses, este 
ano, puderam contar com um au-
mento de quatro por cento no orça-
mento de referência; oito por cento, 
no financiamento na participação 
do Dispositivo Especial de Comba-
te a Incêndios Rurais (DECIR) e de 
10 por cento no valor pago pelas 
refeições servidas aos operacionais 
em missão, na designada época de 
fogos.

COVID-19

Federações antecipam resposta

A Federação de Bombeiros 
do Distrito de Évora nego-
ciou, com a Caixa de Crédi-
to Agrícola, uma linha de 
crédito para apoio às asso-

ciações humanitárias de bombeiros 
voluntários em tempos de pandemia.

Os danos colaterais provocados 
pela Covid-19, sobretudo na econo-
mia, não se esbatem, nem mesmo com 
resultados animadores conseguidos 
pelo País no controlo da propagação 
do novo coronavírus.  Milhares de tra-
balhadores foram empurrados para o 
lay-off, outros, ainda por contabilizar, 
já engrossam as fileiras dos desempre-
gados.

As associações humanitárias de 
bombeiros voluntários enfrentam 

uma situação difícil não obstante as 
denúncias da Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (LBP), acompanhadas por pe-
didos de “alivio do sufoco financeiro” 
que parecem ter, ainda que tardiamen-
te, ter ecoado nos corredores do poder. 

Para tentar fazer face ao problema 
a Federação de Bombeiros do Distrito 
de Évora terá jogado por antecipação 
com o pedido de uma linha de crédito 
que permitiu, no imediato, afastar o 
fantasma da insolvência.

Em missiva dirigida às 14 associa-
ções do distrito, a federação de Évora 
apresentou uma “solução muito boa 
face ao que está disponível no merca-
do para as empresas” e apresenta um 
apoio da Caixa Agrícola de Crédito 
até 50 mil euros, com condições favo-

PAÍS

ráveis nomeadamente “um ano de ca-
rência” e a possibilidade de pagamen-
to do empréstimo em quatro anos em 
prestações mensais, com uma taxa de 
juro de 1,5 por cento. 

As tardias e parcas respostas do Es-
tado, também, no fornecimento de 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) levaram esta organização a agir e 
a comprar de 2700 máscaras descartá-
veis, mais de 300 viseiras, 600 fatos in-
teiros laváveis e 200 pares de botas de 
borracha.

Os equipamentos indispensá-
veis à segurança dos operacionais 
traduzem-se num investimento na 
ordem dos 20 mil euros, suportado 
em parta pela federação que con-
tou, no entanto, com um apoio da 

Caixa Agrícola do Alentejo Central.
Também para fazer face à escassez 

de EPI, a Federação de Bombeiros do 
Distrito de Beja adquiriu 225 fatos-ma-
caco e 300 kits que integram bata, más-
cara cirúrgica, toca e guarda sapatos.

Assim sendo, cada uma das 15 asso-
ciações do distrito foram beneficiadas 
com receberam 15 fatos e 20 kits com-
pletos.

Numa louvável ação solidária cada 
um dos quartéis recebeu, ainda, 10 li-
tros de gel desinfetante “gentilmente 
oferecido” pela Adega Cooperativa de 
Vidigueira, Cuba e Alvito, conforme 
regista, ao jornal Bombeiros de Portu-
gal, Domingos Fabela, presidente da 
Federação de Bombeiros do Distrito de 
Beja.

Lusa
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BOMBEIROS DE PORTUGAL
Vírus não trava a atividade operacional

Apesar das cerca de 
duas centenas de 
bombeiros infeta-
dos com Covid-19, a 
“esmagadora maio-

ria” dos quartéis do País esteve 
- e continua -  a funcionar a 100 
por cento, o que prova a prepa-
ração e a capacidade de resposta 
destes operacionais, mesmo em 
situação pandémica.

Ainda assim, e logo no iní-
cio da propagação da doença, 
os Voluntários de Cascais, com 
três bombeiros apanhados pelo 
contágio, de um total de 16 que 
estiveram em contato com um 
doente que testou positivo, fo-
ram forçados a encerrar, tempo-
rariamente, os portões. 

Ainda que, apostada em tes-
tar toda a população do conce-
lho, este episódio poderá, no 
entanto, terá levado a autarquia 
cascalense a estabelecer priori-
dades, começando pelos cerca 
de 300 operacionais dos cinco 
corpos de bombeiros do muni-
cípio. Refira-se que o município 
assumiu os custos de efetuar tes-
tes serológicos a mais de 200 mil 
pessoas, em 10 meses. 

Também os Voluntários de 
Lisboa, apanhados numa linha 
de contágio de um doente, tive-
ram de encerrar as instalações, 
entre 8 e 28 de abril, colocando 
20 bombeiros em confinamen-

to, em espaço cedido pela Câ-
mara de Lisboa.

Dezenas de outros pequenos 
e controlados surtos tomaram 
de assalto aos quartéis, nomea-
damente, o dos Famalicenses e 
dos Voluntários de Amares, com 
oito casos cada, mas já todos re-
cuperados, sendo o mais recen-
te o de Samora Correia, onde, de 
42 operacionais testados, foram 
detetados 11 casos positivos. 
O comandante e o adjunto de 
comando estão entre os infeta-
dos, mas ninguém necessitou 
de internamento, cumpriram, 
apenas, isolamento profilático. 
Os restantes elementos foram 
abrangidos por programas de 
vigilância pelas autoridades de 

saúde.
Apesar de uma expressiva 

maioria dos doentes se apresen-
tar assintomática ou com sinais 
ligeiros, o novo coronavírus 
acabou por roubar, prematura-
mente, a vida de pelo menos um 
elemento da grande família dos 
bombeiros de Portugal. Pedro 
Carvalho, aos 57 anos, perdeu 
a batalha com o vírus. Portugal 
chorou a partida prematura do 
operacional e do homem que 
foi comandante o Municipais 
de Santarém, presidente do Ser-
viço Regional de Proteção Civil 
e Bombeiros dos Açores (SRP-
CBA), coordenador do Serviço 

Municipal de Proteção Civil de 
Santarém e integrou, ainda, a 
equipa de formadores da Escola 
Nacional de Bombeiros. 

Importa salientar que autar-
quias, associações humanitá-
rias e federações de bombeiros 
de todo o País pontuaram pela 
proatividade no apoio aos ope-
racionais, investindo a montan-
te, com a compra de equipamen-
tos de proteção individual (EPI) 
ou de equipamentos para desin-
feção, nomeadamente das viatu-
ras, mas, também, na resposta a 
situações mais agudas e de vária 
índole. Neste âmbito, a título de 
exemplo, refira-se que a Fede-
ração de Bombeiros do Distrito 
de Santarém, numa clara estra-

tégia de antecipação, adaptou 
a sua sede, em Constância, para 
permitir, se necessário, o isola-
mento profilático de bombeiros 
e bombeiras do distrito.

“A moradia, sede da federação, 
e após profunda intervenção dos 
Voluntários de Constância, dis-
põe de acomodações adequadas 
para instalar, confortavelmente, 
vários bombeiros em situação 
de isolamento” sempre que não 
existissem “melhores alternati-
vas hospitalares ou familiares”. 

A Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (LBP), que acompa-
nhou, sempre de muito perto, a 
atividade do setor, teve, aliás, a 

oportunidade por diversas vezes, 
em intervenções públicas do pre-
sidente Jaime Marta Soares, mas, 
também, em comunicações inter-
nas, de sublinhar  que nesta como 
noutras situações complicadas, 
os soldados da paz disseram, mais 
uma vez, “presente”, de “forma 
proactiva, sempre com a sereni-
dade necessária para a aborda-
gem dos momentos difíceis, com 
o sentido de missão que é apaná-
gio da sua cultura identitária vo-
luntária e humanitária e com o 
sentido de responsabilidade que 
a solidariedade, o humanismo 
lhes confere”.

Jaime Marta Soares, defendeu, 
ainda, que apesar da exigência e 
da emergência do momento os 

bombeiros não perderam a coe-
são e determinação “em lutar 
para que nunca falte o apoio nem 
o socorro a todos, apesar dos ris-
cos acrescidos e conhecidos”. 

“Como sempre, os Bombeiros 
Portugueses afirmam-se também 
neste momento como o principal 
e destacado braço armado da Pro-
teção Civil”, lembrou, não raras 
vezes, considerando que “nenhu-
ma missão, por mais difícil, mais 
arriscada ou por mais perigosa 
que seja, fará recuar” os bombei-
ros, sempre, fiéis e leais aos por-
tugueses e ao cumprimento do 
mais alto sagrado valor: “Vida por 
Vida”.

Lu
sa
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COVID-19

A Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (LBP) recebeu, 
em tempos de pandemia, 
de entidades várias, equi-
pamentos de proteção 

individual (EPI) que estão a permitir 
reforçar stocks dos bombeiros que 
se encontram na linha da frente de 
combate à COVID-19.

O movimento solidário “Todos 
Por Quem Cuida”, fez chegar à sede 
da confederação, viseiras, máscaras 
FFP2 e gel desinfetante, que estão a 
ser distribuídos pelos quartéis.  

 “Numa altura em que estamos 
a regressar à normalidade, é funda-
mental não esquecer que continua-
mos a precisar de todos os apoios 
possíveis para que não haja nenhum 
retrocesso por falta de proteção”, re-
fere, a este propósito, Jaime Marta 
Soares frisando que “numa fase em 
que começámos o desconfinamen-
to, não podemos aligeirar esforços, 
e precisamente porque as atividades 
estarem a retomar, temos de redo-
brar os cuidados”.

Assinale-se que o movimento “To-
dos Por Quem Cuida” nasceu para 
assegurar “material determinante 
para a segurança e qualidade dos 
cuidados prestados aos portugueses 
em tempo de pandemia2 e resulta 
da união de esforços  da Ordem dos 
Médicos e a Ordem dos Farmacêuti-
cos, com o apoio da APIFARMA e da 
sociedade civil todos determinados 
em contribuir com material hospita-
lar, mas também com equipamentos 
de proteção a todos os profissionais 
que estão no terreno a combater 
pandemia, nomeadamente bombei-
ros e forças de segurança.

Na linha da frente do apoio aos 
bombeiros está, igualmente, a Gran-
de Loja Regular de Portugal que en-
tregou na nova Casa dos Bombeiros, 

no Paço do Lumiar, 10 mil viseiras, com 
o intuito de assegurar “a segurança e a 
proteção” dos operacionais.

Numa circular endereçada às as-
sociações humanitárias e corpos de 
bombeiros, a LBP assinala: 

“Os Bombeiros Portugueses sem-
pre foram solidários e reconhecidos 
para com todos os que os ajudam sem 
nada pedirem em troca, mas também 
eles o sabem melhor que ninguém 
que qualquer gesto solidário e altruís-
ta cala fundo no seu coração”.  

Jaime Marta Soares faz questão de 
sublinhar que “os Bombeiros Portu-
gueses, não olham a credos religio-
sos, cor política ou etnia para ajudar 
o seu semelhante, como também não 
julgam ninguém pela sua posição na 
sociedade. Os Bombeiros Portugueses 
foram e são uma escola solidária, fra-
terna, humanista e de proximidade, 
sendo amplamente reconhecidos pela 
população portuguesa e por isso têm 
recebido apoios das mais variadas en-
tidades” entre as quais esta organiza-
ção maçónica.

Também a tão popular marca na-
cional Licor Beirão se associou à causa 
e, nos últimos dias. fez chegar à sede 
da LBP 4120 litros de gel desinfetante, 
o que perimirá fazer chegar a cada um 
dos quartéis portugueses 10 litros des-
ta solução indispensável em tempos 
de pandemia.

Em missiva dirigida ao presidente 
da confederação, o administrador e o 
CEO da empresa da Lousã, respetiva-
mente José e Daniel Redondo, consi-
deram ser “esta é um pequena ajuda 
que traduz um pouco o muito respei-
to e admiração pela inestimável aju-
da que [os bombeiros] dão a todos os 
portugueses”.

Também, duas cadeias de superfí-
cies comerciais, Aldi e E.leclerc, deci-
diram, no primeiro momento,  dis-

COVID-19 
Solidariedade garante segurança e proteção

ponibilizar horário de atendimento 
exclusivo para profissionais de saú-
de, proteção civil, bombeiros forças 
de segurança pública.

Tratou-se de garantir que os ope-
racionais que, na primeira linha, as-
sumem o combate à Covid-19 pudes-
sem ter mais disponibilidade para o 

apoio ao socorro às populações não 
deixando de ter condições para ati-
vidades do seu âmbito particular e 
familiar.

Entretanto outras cadeias, deci-
diram, também, seguir esta prática 
num Portugal em estado de Emer-
gência.

ENB 
Retoma a atividade 
formativa externa 

A Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB) retomou, a 1 de junho, a ativi-
dade formativa externa, bem como a 
realização de provas de avaliação teó-
rico-práticas do Curso para Ingresso 
na Carreira de Bombeiro Voluntário.  
A formação externa da ENB foi suspen-
sa, como medida de prevenção, na se-
quência da declaração de pandemia 
originada pela COVID-19, a 11 de mar-
ço, pela Organização Mundial de Saú-
de, sendo agora reativada, abcedendo, 
contudo, a um plano de contingência 
que estabelece um conjunto de medi-
das de prevenção e controlo da doença. 

Esta “retoma parcial da atividade” tem, 
desta forma, novas regras como a obri-
gatoriedade do uso de máscara, de mo-
nitorização da temperatura corporal e 
de salvaguarda do distanciamento so-
cial durante a formação, sempre que 
possível. Os formandos e os formado-
res devem assinar uma declaração em 
como não têm sintomas de COVID-19, 
nem o tiveram nos últimos 14 dias.  
O número de formandos por ação 
fica limitado a 12, o que pode deter-
minar o desdobramento de turmas. 
Nas provas de ingresso, os estagiários 
por prova não devem exceder os 40. 
As medidas de prevenção abrangem 
ainda outras vertentes, como a renova-
ção frequente do ar, a higienização das 
mãos com água e sabão ou solução de 
base alcoólica, a higienização pessoal, 
a limpeza e desinfeção do material e 

espaço da formação e deslocação dos 
formandos em veículos. Também passa 
a estar previsto o procedimento a ado-
tar para casos suspeitos de COVID-19. 
O Plano de Contingência de-

fine ainda os procedimentos es-
pecíficos por área de formação. 
As medidas aplicam-se a todas as ações que 
decorrem nas Unidades Locais de Formação 
e nos corpos de bombeiros de todo o País.

Lusa
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EFEMÉRIDE
ENB
25 anos ao serviço dos 
bombeiros portugueses

A Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB) assinalou, no passado dia 
4 de maio 25 anos de existência 
enquanto instituição formativa de 
referência, ao serviço da qualifica-
ção dos bombeiros portugueses e 
demais agentes de Proteção Civil.  
Refira-se que a ENB foi reconhecida 
pelo Estado Português, em 1994, 
como uma associação privada 
sem fins lucrativos, sendo que a 
personalidade jurídica viria a ser 
assumida a 4 de maio de 1995, data 
a partir da qual começa a contar a 
sua existência. A 3 de maio de 1997, 
o Primeiro-ministro assinou o des-
pacho que confere à ENB o estatuto 
de pessoa coletiva de utilidade 
pública, tendo como seus asso-
ciados e fundadores a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção 
Civil e a Liga dos Bombeiros Portu-
gueses. 
Nestes 25 anos de história, a missão 
da ENB centrou-se na formação dos 
bombeiros, de outros agentes de 
Proteção Civil e cidadãos capazes 
de responder eficazmente aos ris-
cos emergentes da sociedade atual, 
nas vertentes técnica e humanista. 
Ao longo destes a instituição tem 
vindo a apostar na descentraliza-
ção da formação, na produção de 
conteúdos para apoio à atividade 
formativa e de instrução, adap-
tando-se às novas tecnologias no 
âmbito do ensino, promovendo 
parcerias com entidades de ensino 
superior, politécnicos e com insti-
tuições relevantes ao nível nacio-
nal e internacional. 
 
Instituição de referência

Desde o primeiro dia que a ENB se 
tem afirmado como uma institui-

ção de referência, a nível nacional e 
internacional, seja pelas inúmeras 
parcerias estabelecidas, pela par-
ticipação em projetos nacionais e 
internacionais, mas, também, pelo 
investimento em infraestruturas e 
serviços inovadores, consolidando, 
assim, o papel de autoridade peda-
gógica da formação de bombeiros.   
Ao nível dos acordos, desde 2001 que 
o INEM é um parceiro privilegiado 
no que respeita à formação de bom-
beiros no âmbito pré-hospitalar. As 
parcerias estendem-se também ao 
mundo académico, na promoção 
de cursos, licenciaturas e pós-gra-
duações, como por exemplo, com 
a Escola Superior Agrária de Coim-
bra, o Instituto Superior de Educa-
ção e Ciências de Lisboa e o Instituto 
Superior de Ciências da Informa-
ção e da Administração de Aveiro.  
Das várias iniciativas de âmbito 
internacionais organizou, um dos 
mais importantes ocorreu em 1997, 
quando a ENB recebeu nas suas 
instalações em Sintra o encontro 
anual da EFSCA, a organização que 
agrupa as escolas de bombeiros dos 
países da União Europeia. A ação da 
ENB ficou também marcada pela 
participação em projetos europeus, 
nomeadamente– Iniciativa para a 
gestão global de grandes incêndios 
através de simulação (IGNIS) e o 
Mediterranean Forest Fire Fighting 
Training Standardisation (MEFIS-
TO), destinado a melhorar a capaci-
dade de colaboração e coordenação 
europeia no combate a incêndios 
florestais.

Investimento constante 
na formação

O investimento na melhoria das va-
lências e em novas infraestruturas 
é uma contante, o que tem permi-
tido não apenas melhorar a quali-
dade da formação ministrada, mas, 
também, descentralizá-la ao nível 
do conjunto do território nacional.  
A 27 de maio de 1998 foi inaugu-

rado o primeiro Centro de For-
mação, localizado em Bragança, 
permitindo alargar a sua ação e 
dando corpo à perspetiva descen-
tralizadora de serviços. A 15 de fe-
vereiro de 1999 é dado mais um 
passo importante, com a inaugu-
ração do Centro de Formação da 
Lousã. Uma unidade vocaciona-
da para o ensino das técnicas de 
combate aos incêndios florestais.  
Em 2003 a instituição começa a 
apostar em protocolos de coope-
ração com diversas federações de 
bombeiros do País, com vista à cria-
ção de Núcleos Distritais de Forma-
ção. O objetivo é articular com as 
estruturas signatárias a formação 
dos elementos dos corpos de bom-
beiros de cada um dos distritos. 
A 27 de julho de 2005, com várias as-
sociações de bombeiros da região 
Norte do país, são firmados os acor-
dos que marcam o arranque oficial 
da formação no mais recente polo 
formativo localizado em S. João da 
Madeira. Uma infraestrutura es-
pecializada na área dos incêndios 
urbanos, com capacidade para re-
ceber 80 bombeiros, orçada em um 
milhão e 600 mil euros.  

Inovar com qualidade  

O ano de 2015 ficará marcado, não 
só pela celebração dos 20 anos da 
instituição, mas, também, pela 
inauguração do Centro de Simula-
ção e Realidade Virtual (CSRV), em 
Sintra. O novo equipamento repre-
senta um investimento de 350 mil 
euros e revelou-se uma ferramenta 
tecnológica indispensável à me-
lhoria das competências de gestão 
operacional dos bombeiros, contri-
buindo para o reforço da sua segu-
rança em operação. 

Após 20 anos de planeamento, o 
novo Campo de Treinos de Com-
bate a Incêndios Urbanos e Indus-
triais (Sintra) tornou-se realidade 
a 23 de maio de 2016, assumindo-se 

como um projeto vocacionado para 
a formação de bombeiros, agentes de 
proteção civil e outras entidades pú-
blicas e privadas.

Esta infraestrutura, além de utilizada 
na formação de bombeiros, está tam-
bém ao serviço do Centro de Serviços 
para Instituições e Empresas (CSIE), 
criado em 2002, e no qual a ENB colo-
ca a sua vasta experiência e credibili-
dade formativa à disposição de todos 
os cidadãos, entidades públicas e pri-
vadas. 

Ao nível pedagógico, a história re-
cente da ENB fica ainda marcada pela 
aprovação do Novo Referencial de 
Formação de Bombeiro, de acordo 
com o Catálogo Nacional de Qualifi-
cações.

Todo o trabalho das sucessivas dire-
ções da escola tem-se refletido no 
processo de certificação de qualida-
de, iniciado em 2013. A 1 de março de 
2016 a ENB conquista o certificado in-
ternacional de qualidade, de acordo 
com a norma internacional de quali-
dade NP EN ISO 9001:2015, atribuído 
pela Empresa Internacional de Cer-
tificação, SA (EIC), que é renovado 
anualmente desde então. 

Em 2020, o Centro de Formação Es-
pecializado em Incêndios Florestais 
(CFEIF) da ENB, na Lousã, conquista 
o certificado internacional de quali-
dade NP EN ISO 9001:2015. Esta cer-
tificação comprova a qualidade da 
formação ministrada neste centro e 
das suas valências, e garante o reco-
nhecimento a nível internacional. A 
certificação do CFEIF permite à ENB 
reforçar a sua posição como entidade 
formativa de excelência no panora-
ma nacional e internacional, para a 
formação dos elementos de Corpos 
de Bombeiros, dos agentes de Prote-
ção Civil, de instituições e das empre-
sas, nomeadamente na prestação de 
serviços formativos na área dos In-
cêndios Rurais.
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PAÍS
BRAGANÇA 
Quartel está de luto

Um bombeiro dos Voluntários de 
Bragança perdeu a vida no Marão, 
quando a ambulância de trans-
porte de doentes que conduzia, 
se despistou e caiu de um viaduto 
com dezenas de metros de altura. 
O acidente, que ocorreu no dia 22 
de junho, perto das 12 horas, na A4, 
num viaduto na zona de Candemil, 
sentido Amarante-Vila Real, viti-
mou, ainda, o ocupante da viatura, 
um homem com cerca de 70 anos.  
Foi em choque que a Associação 
Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Bragança recebeu a trági-
ca notícia, tendo, nas redes sociais, 

expressado pesar pela inespera-
da partida do chefe António Neto 
Carneiro Leal, por uma perda que 
“deixa mais pobre” a instituição. 
Na mesma nota direção e comando, 
assinalam “o exemplo, dedicação e 
o amor à causa” que perdurará no 
tempo e ficarão “eternamente mar-
cados na história desta corporação 
com 130 anos de existência”.  Os vo-
luntários de Bragança prestam, as-
sim, tributo ao chefe António Leal 
e ao percurso de mais de quatro dé-
cadas, marcado pelos bons serviços 
prestados à associação, mas, princi-
palmente à comunidade.

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Esmoriz reuniu, em assembleia-
-geral ordinária e deu luz ver-
de ao projeto apresentado pela 
equipa liderada por Fernando 
Cardoso.

Na ordem de trabalhos, para 
além da eleição dos órgãos so-
ciais para o triénio 2020-2022 
constava ainda a apresentação, 
discussão e votação do Relatório 
e Contas e Plano de Atividades 
do exercício anterior. 

Aprovadas as contas, os asso-
ciados deram o voto de confian-
ça a Fernando Cardoso que foi 
para a corrida sem opositores. 
O eleito presidente da direção 
apostou numa “reestruturação” 
da equipa contando na direção 
com José Teixeira e Victor França 
(vice-presidentes); António Sil-
va (secretário); Manuel Soares 
(secretário-adjunto); Jorge Oli-
veira (tesoureiro); Adelino Sou-
sa (tesoureiro-adjunto) e com os 
vogais Teresa Ferreira, José Vio-
las e Jorge Marques e, por ine-
rência do cargo, o comandante 

do Corpo Ativo Artur Ferreira. In-
tegram a assembleia-geral Carlos 
Pereira (presidente); Simão da Ro-
cha (vice-presidente) e os secretá-
rios Rogério Pinto (1.º) e Luís França 
(2.º). Domingos Camboa preside ao 
conselho fiscal tendo como vice An-
tónio Mendes de Sá e como secretá-
rio relator, Maria Agostinho.

ESMORIZ 
Fernando Cardoso na presidência

As eleições para os órgãos so-
ciais da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários Fla-
vienses, para o quadriénio 2020-
2024, resultaram na reeleição de 
Nuno Coelho Chaves. O ato eleito-
ral realizou-se no dia 6 de junho, 
no parque de viaturas do quarte-
l-sede, uma escolha inédita, mas 
imposta pelo dever de afastamen-
to social, ditado pela pandemia.

A Lista A, a única a sufrágio, reu-
niu 94 por cento dos votos, o que 
traduz a confiança dos associados 
numa equipa constituída na gran-
de maioria por elementos que 
transitaram do mandato anterior, 
assegurando continuidade e esta-
bilidade de uma organização de 
referência que há 131 anos serve 
milhares de cidadãos no municí-
pio de Chaves. 

CHAVES 
Nuno Coelho Chaves reeleito 

A direção, para além do pre-
sidente Nuno Coelho Chaves, 
integra Anselmo Martins (vice-
-presidente), Rogério Moura (se-
cretário), Rui Pinheiro (secretário 
adjunto), Fátima Pinto (tesourei-
ra), Nuno Pinto (tesoureiro adjun-
to) e os vogais Isabel Seixas Mar-
tins, Almor Salgado, Milena Melo, 
José Carlos Nascimento, Susana 
Alves, António Pizarro, Carina Pe-
reira e Luís Soares. A Assembleia 
Geral é composta por Plácido 
Santos (presidente), Álvaro Gui-
marães (vice-presidente), Rita So-
brinho, Carlos Lameirão (secretá-
rios) e Júlio Nascimento (vogal). 
No conselho fiscal, o presidente 
Armando Ruivo é coadjuvado por 
Alcino Sá (vice-presidente), Rogé-
rio Monteiro (secretário relator), 
João Cruz (vogal).
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FAMALICENSES

MÉRTOLA

Adjunto preenche 
quadro

Jorge Santos  
toma posse

Decorreu, no dia 11 de janeiro, no 
quartel-sede dos Famalicenses, a 
cerimónia de tomada de posse do 
novo adjunto de comando, Abel Sá 
um voluntário, “com mais de 20 anos 
de experiência no seio deste corpo 
de bombeiros do distrito de Braga.  
Desta forma fica preenchido o 
quadro de Comando da Corpo-
ração, que já integrava o coman-
dante Bruno Alves, o segundo 
Rui Costa, e os adjuntos José 
Luis Martins e Joaquim Maciel. 

Na cerimónia que formaliza a 
escolha e nomeação de Abel Sá 
marcaram presença várias entida-
des oficiais que testemunharam, 
ainda, a imposição de novas di-
visas aos elementos promovidos 
a bombeiros de 2.ª e a subchefes.  
Depois de um ano de 2019 duran-
te o qual foram realizados mais 22 
mil serviços, este corpo de bom-
beiros inicia 2020 com uma forte 
aposta na operacionalidade, as-
sente na valorização dos seus qua-
dros, que, por sua vez acrescentam 
competência e responsabilidade 
a cada umas das missões cumpri-
das, diariamente, dentro e fora dos 
limites do município de Vila Nova 
de Famalicão.

O corpo de bombeiros da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Mértola passa a ser comandan-
do por Jorge Santos, que já se encontra-
va no cargo em regime de substituição 
desde setembro do ano transato. 
A cerimónia de posse do comandante 
Jorge Santos ocorreu recentemente. 
Este, profissional da instituição des-
de 2004, tem 41 anos, é um elemento 
da casa e é-lhe reconhecida grande ca-
pacidade para o desempenho da nova 
função.

PENAFIEL
Estrutura recebe 
dois adjuntos

Tomaram posse dois novos ad-
juntos de comando dos Volun-
tários de Penafiel.  Concluídos 
os processos de formação na 
Escola Nacional de Bombeiros 
e de homologação pela Autori-
dade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC), os bom-
beiros de 1.ª Hélder Pinto e An-
dré Rocha, operacionais com 
mais de 15 anos de experiência, 

passaram a integrar a equipa lide-
rada pelo comandante Alexandre 
Alves e que conta também com o 
segundo comandante José Silva. 
A cerimónia de tomada de posse 
realizou-se na remodelada secção 
de Abragão, que 25 anos após a inau-
guração dispõe, agora, de melhores 
condições para acolher os elementos 
que garantem socorro às populações, 
não só de Abragão, mas, também, de 
Boelhe, Vila Cova, Perozelo e Luzim. 
Esta unidade operacional ganhou ca-
maratas femininas novo mobiliário 
estando, por isso, mais atrativa, aco-
lhedora e funcional para receber no-
vos voluntários.

GÓIS 
Fernando Gonçalves 
assume (outro) 
comando

Fernando Gonçalves deixou 
o comando dos Bombeiros 
de Condeixa para assumir 
o dos Voluntários de Góis. 
 “A experiência”, aliada à “dis-
ponibilidade” para aceitar 
um novo desafio terão sido 
fatores determinantes para 
escolha da direção da Asso-
ciação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Góis, 

segundo revelou à imprensa 
Renato Rocha de Souza, pre-
sidente da direção desta insti-
tuição do distrito de Coimbra. 
O mesmo dirigente não deixa, 
contudo, de destacar as qua-
lidades e o profissionalismo 
deste operacional, que “é uma 
pessoa conhecida no meio”. 
Fernando Gonçalves, de 45 
anos, depois de 32 anos no 
quartel de Condeixa chega a 
Góis para uma comissão de 
serviço de cinco anos, substi-
tuindo Jody Rato que, recorde-
-se, assumiu, recentemente, o 
comando dos Voluntários da 
Figueira da Foz.
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COIMBRA
Autarquia reforça 
companhia
O objetivo de continuar a refor-
çar a Companhia Municipal de 
Bombeiros Sapadores a Câma-
ra de Municipal de Coimbra vai 
abrir concurso externo de ingres-
so para a admissão de estagiários 
da carreira de bombeiro sapador, 
em regime de contrato de traba-
lho em funções públicas por tem-
po indeterminado. Entretanto, 
o presidente da autarquia, Ma-
nuel Machado, assinou o contrato 
para integração neste efetivo 19 

novos operacionais que termi-
naram, recentemente, a recruta. 
As candidaturas as estas 15 vagas 
deverão ser apresentadas até dia 29 
de junho, em suporte papel, com o 
preenchimento de um formulário, 
que estará disponível nos postos 
de atendimento e no website da 
Câmara Municipal de Coimbra. 
Importa salientar que o processo 
fortalecimento desta equipa foi 
encetado no final 2018 e, numa 
primeira fase, privilegiou as pro-
moções na carreira, e consequen-
temente a valorização, de 90 
bombeiros municipais, o que não 
acontecia, segundo fonte de autar-
quia, há mais de uma década.

PAREDES
Homenagem simbólica 
em tempos de pandemia

A Câmara de Paredes assinalou 
no salão nobre s Paços do conce-
lho, a 9 de junho, de forma sim-
bólica, a imposta pela pandemia, 
o Dia Municipal do Bombeiro. 
Na sessão foi entregue à Associa-
ção Humanitária de Bombeiros 
de Paredes uma verba de 100 mil 
euros, sendo que parte deste 
montante resulta de uma cam-

panha que permitiu fazer às po-
pulações mais de 81 mil máscaras. 
Marcaram presença na cerimónia 
o comandante Bruno Alves, em re-
presentação da Liga dos Bombei-
ros Portugueses; o presidente da 
Federação de Bombeiros do Dis-
trito do Porto, José Miranda; o 2.º 
comandante operacional distrital 
da Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil, Albano 
Teixeira, bem como representan-
tes dos corpos de bombeiros do 
concelho, que tiveram como anfi-
triões o edil, Alexandre Almeida, e 
restante executivo municipal.
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VILA VIÇOSA
Parque renovado 
e reforçado

Os Voluntários de Vila Viçosa colo-
caram ao serviço da população mais 
uma Ambulância de Transporte 
Múltiplo (ABTM), uma viatura doa-
da por José e Elizabete Carrasco, dois 
calipolenses. amigos dos bombeiros.  
Em declarações ao ODigital, Nuno 
Pinheiro, o comandante do corpo 
de bombeiros, dá conta uma ambu-
lância preparada “para fazer  serviço 
de transferência de urgência, todo o 
tipo de transferência inter-hospita-
lar, chamadas que sejam de urgência, 
serviço para trauma, entre outros”. 
“Qualquer donativo que é feito a 
uma corporação de bombeiros é 
bem-vindo, seja qual for o valor, 
quanto mais oferecer uma ambu-
lância, sinto-me com muito orgu-

lho hoje, como comandante desta 
corporação, por haver pessoas a 
doar, é sinal que a corporação está 
a funcionar. A parte diretiva finan-
ceiramente funciona, a parte ope-
racional funciona e, portanto, mais 
um calipolense teve essa gentileza 
e percebeu que a associação de Vila 
Viçosa está a trabalhar muito bem 
para servir melhor.”, frisa o respon-
sável operacional.

OEIRAS
Autarquia anuncia 
investimento de 
cinco milhões

O Município de Oeiras anuncia em 
comunicado que “aprovou a aber-
tura do procedimento na modali-
dade de concurso público para a 
construção do Novo Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Oei-
ras”, adiantando que o prazo de 
execução da obra “é de 548 dias”. 
A autarquia oeirense esclarece que 
o futuro complexo operacional, a 
edificar em Cacilhas, “vai permi-
tir a substituição das atuais ins-
talações, localizadas no Centro 
Histórico de Oeiras” que há mui-
to deixaram de responder às exi-
gências do corpo de bombeiros.  
Este investimento municipal, 

na ordem dos cinco milhões de 
euros, insere-se num programa 
prioritário de “substituição”, mas 
também, de “modernização das in-
fraestruturas de apoio à população”. 
O novo equipamento, que se desen-
volve em três pisos, coloca à disposi-
ção dos operacionais áreas de forma-
ção, exercício e de treino, de forma a 
garantir a preparação das mulheres e 
homens em diferentes teatros de ope-
rações.

PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIOS 
REN entrega sete viaturas
No âmbito da sua política de 
apoio às comunidades locais a 
Redes de Energéticas Nacionais 
(REN) continua a apoiar os cor-
pos de bombeiros de norte a sul 
do País, desta feita em matéria de 
prevenção de incêndios rurais. 
Recentemente, a REN entregou via-
turas aos Voluntários de Alvalade, 
(Santiago do Cacém), Águas de Mou-
ra (Palmela), Marco de Canaveses, 
Ponte de Lima, Salto (Montalegre), 
Sacavém (Loures) e Terras de Bouro. 

Refira-se que, desde 2009, esta em-
presa portuguesa de transporte de 
eletricidade e gás natural já doou 
mais de 70 veículos e mantém uma 
estreita parceria com a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (ANPC), o Instituto de Conser-
vação da Natureza e Floresta (ICNF) 
e os municípios, na defesa da flores-
ta contra os incêndios.

ALCÁCER DO SAL
Município 
assegura apoio
A Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
aprovou, em reunião do executivo, 
a atribuição de seis mil euros à Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros 
Mistos de Alcácer do Sal - Corpo de 
Salvação Pública “para apoio à épo-
ca de combate a incêndios florestais”. 
Recorde-se que, a 28 de maio, o município 
deliberou atribuir uma verba de 10 mil eu-
ros destinada à contratação de dois ope-
racionais para este quartel, com o intuito 
de reforçar a equipa de combate aos fogos. 
Em nota aos órgãos de comunicação 
social, o município justifica este inves-
timento com o “risco de deflagração de 
incêndios no concelho” durante verão e, 
atendendo que a associação não dispõe 
de recursos, “este esforço financeiro su-
plementar” destina-se a assegurar “me-
lhores condições” e acrescentar pronti-
dão à resposta.

https://odigital.pt/
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POVOAÇÃO
Vasco Cordeiro 
no arranque das obras  
do quartel

Vasco Cordeiro fez questão de tes-
temunhar o arranque da emprei-
tada do novo quartel dos Bom-
beiros da Povoação, uma obra 
orçada em cerca de 2,6 milhões de 
euros que “se enquadra no ciclo de 
investimentos que o executivo está 
a concretizar nesta área da Prote-
ção Civil”, segundo anuncia o por-
tal do Governo regional dos Açores. 
Na cerimónia de lançamento da pri-
meira pedra do complexo operacio-
nal, que coincidiu com o Dia Mun-
dial da Proteção Civil, o presidente 
do Governo regional adiantou que 
“desde 2015” a região já aplicou cerca 
de sete milhões de euros na moder-
nização de instalações, dando como 
exemplo as ampliações dos quartéis 

de Santa Maria e das Lajes das Flores, já 
concluídas, e do da Lajes do Pico, ain-
da a decorrer. Para o segundo semestre 
deste ano, está previsto o início da obra 
na “casa” dos Bombeiros da Horta, or-
çada em cerca de 2,9 milhões de euros.  
“Na véspera da passagem dos 125 anos 
do Decreto de 2 de março de 1895, que 
consagrou o primeiro movimento au-
tonomista”, o presidente do Governo 
evocou a efeméride, para destacar a me-
lhoria das condições de financiamento 
às associações de bombeiros voluntá-
rios da Região, que tem permitido re-
compensar devidamente o tão exigente 
e árduo trabalho pelos bombeiros, de-
signadamente com o aumento de ven-
cimentos, num processo, sublinhou, 
“ainda sem paralelo a nível nacional”. 
Os 310 bombeiros assalariados dos 
Açores receberam em 2020 um au-
mento de quase 13,5%, existindo o 
compromisso do governo de conti-
nuar a apostas “na melhoria das con-
dições de exercício da atividade”, 
conforme anunciou Vasco Cordeiro. 

ALGARVE
Quase três milhões para a proteção civil 

O concelho de Loulé foi este ano pal-
co das comemorações oficiais do Dia 
Internacional da Proteção Civil. O 
Primeiro-Ministro, António Costa, e 
o titular da pasta da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, rumaram 
a Sul para inaugurar as instalações 
do Comando Regional de Emergên-
cia e Proteção Civil (CREPC) do Al-
garve e a uma Base de Apoio Logís-
tico (BAL), “dois equipamentos de 
interesse nacional”, como salienta 
autarquia que, para o chefe do Go-
verno constituem “um excelente 
exemplo da articulação tripartida 
entre a Autoridade Nacional, o mu-
nicípio de Loulé e a União Europeia” 
Em Loulé, junto à zona industrial 
da cidade, a “Cidadela da Segurança 
e Proteção Civil” fica agora reforça-
da com a inauguração do CREPC. 
Com monitorização permanente, 
24 horas por dia, sete dias por sema-
na, este edifício apresenta-se como 
“o centro nevrálgico das operações 
de emergência, proteção e socorro 
do Algarve”. As instalações contem-
plam “uma inovadora área para ges-
tão de emergências, com capacida-
de para acolher o nível de decisão 
e de processamento de informação 
dos diversos agentes de proteção 
civil, em situação ou iminência de 
acidente grave ou catástrofe, pro-
porcionando um efetivo apoio 
à decisão suportado numa mo-
derníssima tecnologia de ponta”. 
O novo edifício nasce de um proje-
to mais vasto integrado numa can-
didatura conjunta da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC) e dos municípios 
de Loulé e Almeirim ao POSEUR, 
no âmbito do Fundo de Coesão da 
União Europeia, e significou um in-
vestimento total de 1.250.000 euros. 
O Comando Regional junta-se ago-
ra à “Cidadela da Segurança e Pro-
teção Civil” que congrega outras 
infraestruturas de âmbito regio-
nal, designadamente o helipor-
to municipal e a base do INEM. 
A poucos quilómetros, na cidade 
de Quarteira, foi também neste dia 
inaugurada a Base de Apoio Logísti-
co (BAL), uma estrutura de reserva 
logística regional a para “apoio e 
suporte direto ao desenvolvimen-
to e sustentação das operações de 
proteção e socorro, em especial os 
meios de reforço nacionais e in-
ternacionais, desde o alojamento 
à alimentação”. Esta estrutura tem 
aproximadamente três mil m2 e é 
uma das cinco bases existentes no 
País. Nos três pisos que compõem 
a edificação há alojamento para 120 
operacionais, sendo que aqui tam-
bém fica um grupo de 30 elementos 
da força especial de proteção civil 
da ANEPC, funcionando igualmen-
te neste espaço o destacamento dos 
Bombeiros Municipais de Loulé.  
“À população de Quarteira e Vila-
moura quero também dar nota que 
a partir de hoje os Bombeiros Muni-
cipais terão aqui instalações condig-
nas, dotadas de meios humanos e 
técnicos capazes de atacar qualquer 
situação no âmbito da emergência 
médica e incêndios, a saber: autoes-
cada, veículo de combate a incên-

dios urbanos, veículo de combate a 
incêndios rurais, autotanque e am-
bulância de emergência, asseguran-
do um serviço de 24 horas por dia”, 
explicou o presidente Vítor Aleixo 
A obra teve um custo de 1.6 mi-
lhões de euros, 85% saídos dos 
cofres da União Europeia e o res-
tante assegurado pela autarquia. 
António Costa falou da importân-
cia dos dois equipamentos, susten-
tada pelo “processo das alterações 
climáticas que tem vindo a criar 
novos riscos e a agravar os pré-exis-
tentes”, sendo que, considerou o 
Algarve “é uma das regiões mais 
expostas aos riscos das alterações 
climáticas: erosão costeira, seca 
e aumento do risco de incêndio”. 
Se a prevenção tem sido aposta ga-
nha nos últimos anos, com a “lim-
peza dos terrenos e criação de faixas 

de interrupção”, que tiveram refle-
xo num decréscimo da área ardida, 
Costa acredita ser fundamental “ter 
melhores meios e uma boa capaci-
dade de planeamento, de coman-
do e controlo, bem como logística 
para sustentar estas operações”.  
“Esta BAL é, também, da maior 
importância porque significa 
que, não só os bombeiros da re-
gião, mas, em particular, os gru-
pos de reforço que são deslocados 
para apoio à região em alguma 
situação de catástrofe, terão uma 
base onde podem recuperar, ter 
o alimento, o enquadramento e a 
informação necessária para atuar 
com eficiência no terreno de ope-
rações. Será também da maior im-
portância no dia em que seja ne-
cessário agir”, sublinhou António 
Costa.

O quartel dos Bombeiros Voluntá-
rios da Povoação, criado de raiz, vai 
garantir significativos ganhos na 
capacidade operacional e no grau 
de prontidão, e, assim sendo, na 
rapidez e eficácia na resposta rápi-
da às solicitações de emergência. 
O novo complexo servido por me-
lhores acessibilidades – “sem os cons-

trangimentos a que está sujeito o 
atual” –, alia funcionalidade e confor-
to, o que permitirá assegurar todas 
as condições aos operacionais que 
servem este município da S. Miguel. 
O edifício terá “mais espaço para for-
mação e para realização de exercí-
cios, bem como para albergar todas 
as viaturas”.



O município de Mesão Frio assina-
lou o Dia Internacional da Proteção 
Civil promovendo um conjunto de 
ações que pretenderam evidenciar 
o trabalho desenvolvido nesta área, 
em resposta ao desafio lançado 
pela Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil (ANEPC), a 
Bombeiros de Mesão Frio e o Ser-
viço Municipal de Proteção Civil 
estiveram junto doa mais novos 
na sede do Agrupamento de Esco-
las Prof. António da Natividade. 
As atividades tiveram início logo 
pela manhã, com a receção aos 
representantes das entidades 
convidadas e a revista à forma-
tura da Escola de Infantes e Ca-
detes dos Bombeiros de Mesão 
Frio, pelo presidente da câma-

MESÃO FRIO
Programa sensibiliza 
comunidade escolar

ra municipal, Alberto Pereira.  
Durante todo o dia foram reali-
zadas demonstrações de técnicas 
de Suporte Básico de Vida, pelos 
bombeiros de Mesão Frio, houve 
ainda espaço para uma mostra de 
viaturas de combate a incêndios 
e de socorro a vítimas, bem como, 
de equipamento da secção de 
mergulho. Foram, ainda, realiza-
das simulações de Salvamento em 
Grande Ângulo, com a comunida-
de educativa a ter a oportunida-
de de experienciar esta operação. 
“Civil Defence and First Aider in 
every Home” foi o tema da edição 
deste ano, que vem sublinhar o pa-
pel fundamental que um cidadão 
bem preparado desempenha em 
caso de emergência ou ocorrência 
de catástrofe, destacando o papel 
ativo que os cidadãos podem e 
devem ter na sua proteção e na se-
gurança coletiva.“Num ato de res-
ponsabilidade cívica que deve ser 

partilhado, as demonstrações de 
meios técnicos e humanos preten-
deram promover, junto da popula-
ção, a participação ativa e informa-
da, no domínio da Proteção Civil, 

promovendo a reflexão e o diálogo 
em torno dos riscos a que o territó-
rio e a população estão sujeitos”, 
pode ler-se no comunicado da au-
tarquia enviado às redações.

Os Bombeiros Voluntários Torreja-
nos estiveram em duas unidades de 
ensino do Agrupamento de Escolas 
Gil Paes, com o mesmo objetivo: 
“sensibilizar os mais jovens para a 
necessidade e importância do vo-
luntariado” e convidar os alunos a 
conhecerem a escola de infantes e 
cadetes dinamizada pela instituição.  
Estas ações que mobilizaram um to-
tal de 300 alunos das turmas dos 7.º 
e 8.º anos, decorreram no âmbito da 

TORRES NOVAS
Bombeiros passam 
valores aos mais jovens

Mais de 250 pessoas participaram 
na iniciava solidária promovida, 
no dia 1 de março, pela Associa-
ção Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Vila Meã e que me-
receu, até, acompanhamento 
do canal público de televisão. 
Em sexta edição, o evento “Come 
do Porco” integrou uma caminhada 
seguida de repasto servido no quar-
tel. Mais uma vez, cumpriram-se 

VILA MEÃ
Ação solidária 

os objetivos, desde logo o do estrei-
tar de relações com a comunidade, 
mas também o de angariar fundos 
para equipar este contingente de paz 
que serve o concelho de Amarante. 
Em declarações à imprensa local o 
presidente da direção da instituição, 
Ricardo Vieira, e o comandante Carva-
lho Ferreira salientaram o êxito da ini-
ciativa que permitiu reforçar os elos 
de união com as populações e lemb-
rá-las da importante missão assumida 
pelas mulheres e pelos homens que 
tão dedicadamente servem os Volun-
tários de Vila Meã. 

Com o intuito de promover o vo-
luntariado e instruir os mais jo-
vens sobre a temática bombeiros e 
as funções que que desempenham 
ao serviço da comunidade, o Con-
selho de Tradição Académica da 
Escola Superior Agrária de Caste-
lo Branco (ESACB) promoveu, re-
centemente, uma visita ao quar-
tel dos Voluntários do Fundão. 
Quatro dezenas caloiros de quatro 
cursos tiveram, assim, a oportuni-
dade de participar em diversas ati-
vidades no âmbito da emergência 
pré-hospitalar, incêndios florestais, 
urbanos e industriais e salvamen-
to e desencarceramento, com o 
objetivo de fomentar o espírito de 
grupo, sensibilizar para o volun-
tariado, dar a conhecer a função 

FUNDÃO
Praxe no quartel

das diversas viaturas e equipamen-
tos e divulgar as várias valências 
asseguradas pelos operacionais. 
A visita foi acompanhada por 
vários formadores dos Voluntá-
rios do Fundão, e, também, ele-
mentos do comando e da equi-
pa intervenção permanente que 
puderam transmitir aos mais 
novos conhecimentos uteis para 
o percurso formativo e para a 
vida destes futuros profissionais. 
A direção Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Fun-
dão revela pública satisfação pela 
escolha do quartel “para de realiza-
ção de uma das atividades de praxe 
para caloiros”, da mesma forma, o 
presidente, Carlos Jerónimo, elo-
gia a “originalidade” na integração 
dos alunos que neste ano letivo o 
Conselho de Tradição Académica 
“” com uma iniciativa que “a todos 
enriquece”.

implementação do clube de Proteção 
Civil e Florestas, que está a ser promo-
vido agrupamento em parceria com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil.
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O município da Lourinhã e a As-
sociação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários da Lourinhã 
(AHBVL) assinaram, recentemen-
te, um protocolo de colaboração 
no valor de 180 mil euros, a serem 
transferidos em prestações mensais 
de 15 mil euros ao longo de 2020. 
O documento, assinado pelos pre-
sidentes autarquia e da direção da 
associação, respetivamente João 
Duarte de Carvalho e Carlos Horta, 
visa pretende articular e clarificar a 
missão do Serviço Municipal de Pro-
teção Civil (SMPC) e dos bombeiros 
a definição das responsabilidades, 
as mútuas e as específicas e o desen-
volvimento de estratégias comuns. 
O protocolo define ainda o tipo 
de apoio prestado pela associação 
ao município, essencialmente no 
que respeita a “situações de aviso, 
alerta, intervenção, apoio e socor-
ro através do Corpo de Bombeiros, 
bem como em ações de prevenção 
e gestão de situações de risco em 
estreita articulação com o SMPC”. 
A vice-presidente da Câmara Munici-
pal da Lourinhã, Carla Custódio, pro-
pôs a aprovação da celebração deste 
documento, com o intuito de asse-
gurar “uma boa estrutura organiza-
cional e de recursos financeiros” aos 
bombeiros nos mais distintos tea-
tros de operações, “nomeadamente 
no combate a incêndios en o socorro 
às populações em caso de incêndio, 
inundações, desabamento e de um 

LOURINHÃ 
Protocolo de colaboração

modo geral, em todos os acidentes”. 
Carla Custódio considerou, ainda que 
a instituição “não possui os meios pró-
prios suficientes para desenvolver com 
eficácia as ações de socorro e outras 
atividades de proteção civil que o mu-
nicípio exige”, necessitando, assim, de 
“apoios suplementares para o efeito”. 
Por outro lado, salientou que, estando 
neste momento a associação a conso-
lidar a sua estrutura organizacional, 
“necessita nos próximos anos de algu-
ma estabilidade na arrecadação de re-
ceita, sendo aconselhável que o proto-
colo a celebrar tenha um carácter de 
plurianualidade”.

A Câmara Municipal de Mesão 
Frio aprovou, por unanimidade, 
em reunião do executivo, a atri-
buição de um apoio extraordi-
nário, no valor de 10 mil euros, 
à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Me-
são Frio, em “complemento” do 
subsídio anual de 66 mil euros. 
“Este reforço vem auxiliar a cor-
poração de bombeiros local a mi-
norar os efeitos provocados pela 
COVID-19, que gerou impactos 
sociais significativos, sobretudo 
na economia local”, refere a autar-
quia em comunicado, assinalando, 
ainda, o esforço e o papel indispen-
sável na prestação de socorro à po-
pulação desta instituição e das mu-
lheres e dos homens que a servem. 
Registe-se que estes operacio-
nais têm vindo a assegurar a 
proteção e o socorro da popula-
ção, “com a disponibilização de 
duas equipas de prevenção e de 
combate à COVID-19, a trabalha-

MESÃO FRIO
Autarquia reforça apoio

rem em espelho, compostas por 
elementos em turnos disponíveis 
24 horas, sete dias por semana”. 
“Sensível a esta realidade”, a autar-
quia, decidiu, assim, avançar com 
esta verba reconhecendo, também, 
os avultados gastos com os equi-
pamentos de proteção e a quebra 
na receita assegurada pelos servi-
ços de transporte de doentes não 
urgentes, imposta pela pandemia. 
Desta forma, o executivo camarário 
reafirma o compromisso e a “missão 
conjunta de salvaguardar a presta-
ção do socorro à sociedade civil e de 
assegurar as condições necessárias 
aos seus bombeiros”.

VILA VIÇOSA
Bombeiros disponibilizam furo

“cujo montante total ascende a 30500 eu-
ros”, da mesma forma que dispensa “um 
funcionário para exercer atividade” na 
instituição e assume, também, o com-
promisso de “emitir o Cartão Social do 
Bombeiro Voluntário, que contempla a 
concessão de benefícios socioculturais aos 
membros da associação”, ainda que este be-
nefício esteja “condicionado à aprovação 
da Assembleia Municipal de Vila Viçosa”. 
“Estamos perante uma rede de colaboração 
de incidência sustentada e com grande po-
tencial de desenvolvimento, suscetível de 
fomentar a dinamização do desenvolvimen-
to local e de promover o apoio ao associa-
tivismo sustentável”, assinala a autarquia. 
Este acordo, com validade de dois anos, 
“emerge da convicção da importância do 
papel associativo que se apresenta como 
um polo crucial de afirmação e produção 
de importante trabalho de dinamização 
assistencial, social e cultural”, sustenta a 
Câmara Municipal de Vila Viçosa.

No âmbito de um pacote de “medidas de 
apoio ao associativismo local”, a câmara 
municipal e os Voluntários de Vila Viçosa 
firmaram um protocolo de colaboração 
que permite ao município “aceder ao furo 
localizado no quartel, para a realização de 
obras necessárias à ligação à rede pública”, 
assegurando os custos da intervenção e de 
funcionamento daquela infraestrutura. 
No protocolo, a que jornal Bombeiros 
de Portugal teve acesso, é expresso que 
a autarquia pode ” utilizar a água do re-
ferido furo para abastecimento à po-
pulação, apenas quando existirem pro-
blemas no abastecimento”, no período 
compreendido “entre os meses de junho a 
outubro”, quando as falhas são constantes. 
No âmbito deste acordo, o município 
“compromete-se a atribuir um subsídio 
anual para pagamento dos seguros das 
viaturas e a apoiar despesas de funciona-
mento” da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa, 
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SAÚDE 
OCUPACIONAL 

Projeto com sítio
O projeto de investigação “Pro-
cesso de liderança e saúde ocu-
pacional dos bombeiros: Desen-
volvimento de um programa de 
intervenção” que a Escola Nacio-
nal de Bombeiros (ENB) está a de-

senvolver, em parceria com o Institu-
to Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge (INSA), coordenado pela Facul-
dade de Psicologia da Universidade 
de Lisboa (FPUL), já está na Internet.  
O sítio web “firefighters” dá a conhe-
cer aos visitantes os objetivos, os 
parceiros, a equipa e os estudos que 
dão corpo a este projeto de investi-
gação que foi um dos vencedores do 
“2º Concurso de Projetos de Investi-
gação Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico no âmbito da Prevenção 
e Combate de Incêndios Florestais – 
2018”, promovido pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia (FCT), em 2019.  
Refira-se que este projeto tem como 
objetivos principais desenvolver e 
testar um programa de interven-
ção, visando aumentar os compor-
tamentos do líder que promovam 
a adaptação (resiliência) dos bom-
beiros e a sua saúde ocupacional.  
“firefighters” está disponível em é 
http://bombeiros.psicologia.ulisboa.
pt/index.html.

LOUSÃ 

O Centro de Formação Especializa-
do em Incêndios Florestais (CFEIF) 
da Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB), localizado na Lousã, con-
quistou o certificado internacional 
de qualidade NP EN ISO 9001:2015, 
atribuído pela Empresa Internacio-
nal de Certificação, S.A. (EIC). Esta 
certificação comprova a qualidade 
da formação ministrada naquele 
centro e das suas valências, e garan-
te o seu reconhecimento a nível in-
ternacional. A certificação do CFEIF 
permite à ENB reforçar a sua posi-
ção como entidade formativa de 
excelência no panorama nacional 
e internacional, para a formação 
dos elementos de Corpos de Bom-
beiros, dos agentes de Proteção Ci-
vil, de instituições e das empresas, 
nomeadamente na prestação de 
serviços formativos na área dos in-
cêndios rurais. Para o presidente da 

Centro de Formação com qualidade internacional 

direção da ENB, José Ferreira, esta 
certificação responde às orienta-
ções e perspetivas da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 176/2018 
e permite “reafirmar a estratégia 
seguida nos últimos anos pela ENB, 
para que continue a ser uma insti-
tuição de excelência para a forma-
ção profissional dos bombeiros, ca-
paz de contribuir igualmente para 
a sua formação académica, numa 
permanente disponibilidade para 
constituir parcerias/consórcios 
com o mundo académico e cientí-
fico”. Este certificado representa “o 
culminar de mais uma etapa num 
processo de melhoria contínua ini-
ciado pela atual direção, revestin-
do-se ao mesmo tempo de grande 
importância para a consolidação 
da ENB enquanto entidade forma-
dora”, conforme assinala a institui-
ção em comunicado.

FOGOS FLORESTAIS 
Problemática traz peritos finlandeses à ENB

Uma delegação de peritos da Fin-
lândia deslocou-se ao Centro de 
Formação de Sintra com o objeti-
vo de conhecer o Centro de Simu-
lação e Realidade Virtual (CSRV) 
da Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB). A visita técnica decorreu no 
âmbito do Programa de Troca de 
Peritos do Mecanismo Europeu de 
Proteção Civil da União Europeia. 
A comitiva chefiada pelo repre-
sentante do Ministério do Inte-
rior da Finlândia, Pekka Tianen, 
foi recebida pelo presidente da 

Direção da ENB, José Ferreira, que 
conduziu a visita ao CSRV. O foco 
da atenção dos peritos finlande-
ses recaiu sobre a problemática 
dos incêndios florestais, nomeada-
mente, na formação, procedimen-
tos, estratégias, equipamentos e 
tecnologias que Portugal dispõe. 
Neste centro os peritos puderam co-
nhecer e testar as potencialidades 
do uso da simulação em realidade 
virtual e assistir ao desenvolvimen-
to de exercícios na área dos incên-
dios florestais.
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FORMAÇÃO

APRENDER 
Plataforma disponível para todos

O Instituto Nacional de Emer-
gência Médica (INEM) disponi-
biliza a todos os profissionais de 
emergência médica e pré-hospi-
talar a Plataforma APRENDER, 
através da qual podem aceder 
a formação sobre a doença da 
COVID-19, nomeadamente, no 
que respeita às precauções bá-
sicas do controlo de infeção. 
O endereço da plataforma é 
https://aprender.inemip.pt. 
A plataforma digital foi desen-
volvida pelo Departamento de 
Formação em Emergência Mé-
dica do INEM, no contexto da 
situação epidemiológica que se 

vive em Portugal e no mundo. 
Os utilizadores têm ao seu dis-
por um Guia de acesso à Plata-
forma APRENDER, que indica 
quais os passos a seguir para 
criar uma conta e aceder à dis-
ciplina COVID 19 – Precauções 
Básicas do Controlo de Infeção. 
Para aceder a esta plataforma 
de formação é necessário ligar-
-se à Internet e assegurar-se de 
que o seu equipamento infor-
mático tem instalado o softwa-
re de leitura de ficheiros PDF. 
Em caso de dúvidas, devem 
ser colocadas através do email 
aprender@inem.pt.

http://bombeiros.psicologia.ulisboa.pt/index.html
http://bombeiros.psicologia.ulisboa.pt/index.html
https://aprender.inemip.pt
mailto:aprender@inem.pt
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BREVES

PORTIMÃO  
Acreditação renovada
A Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Portimão 
assegurou a renovação da acredi-
tação como entidade formadora 
em Suporte Básico de Vida (SBV) e 
Desfibrilhação Automática Externa 
(SBV-DAE), pelo Instituto Nacio-
nal de Emergência Médica (INEM), 
condição que detém desde 2015.  
A instituição conseguiu, ainda, que 
esta certificação inclua as valên-
cias, de Tripulante de Ambulância 
de Transporte (TAT) e de Tripulante 
de Ambulância de Socorro (TAS). 
Esta colaboração entre a AHBVP e 
o INEM nos domínios pedagógi-
co e técnico, nomeadamente na 
área da formação em emergên-

cia médica, vai possibilitar que os 
Bombeiros da região possam ter 
acesso a formação relevante nesta 
área de atuação, reforçando des-
ta forma a capacidade de resposta 
na prestação de socorro em situa-
ções de emergência à população.  
Neste âmbito, os Bombeiros de 
Portimão dispõem de uma equi-
pa de formadores experientes e 
de material pedagógico adequa-
do, estando previsto ainda no de-
curso do corrente ano, o arranque 
de diversas formações nesta área, 
de forma a abranger o maior nú-
mero possível de profissionais. 
Registe-se que este Centro de Forma-
ção externa ministrou desde o início 
da sua atividade, 114 cursos no âmbi-
to da emergência médica, preparan-
do mais de 1200 formandos para a 
realização de suporte básico de vida 
e utilização do DAE.

A Associação de Gestão de Resíduos 
– O Electrão está a promover, uma 
vez mais em parceria com a Liga 
de Bombeiros Portugueses (LBP), 
o Quartel Electrão, um projeto de 
cariz social de apoio cívico às as-
sociações humanitárias às quais é 
pedido envolvimento no esforço 
global de sensibilização das popula-
ções para o encaminhamento ade-
quado dos equipamentos elétricos, 
pilhas e baterias e embalagens usa-
das para reciclagem e valorização.
Nesta 5.ª edição, o Quartel Electrão 
garante a oferta de um Veículo Ligei-
ro de Combate a Incêndios (VLCI) ao 
corpo de bombeiros que, até ao final 
do mês de novembro, assegure a re-

colha da maior quantidade de resíduos. 
Mas este esforço ambiental será ainda 
compensado com equipamentos de pro-
teção individual (EPI) para combate a in-
cêndios florestais e cheques de combus-
tível, nas várias categorias de prémios: 
absolutos, regionais e “novo aderente”.
Para apoiar os bombeiros nesta mis-
são comunitária, a promotora dis-
ponibiliza a cada quartel duas cubas 
de mil litros para acondicionamen-
to de pequenos eletrodomésticos, 
bem como vários suportes - folhetos, 
cartazes e uma lona - que permitem 
dar maior visibilidade à iniciativa. 
Para mais informações, os interessa-
dos devem consultar página web da 
iniciativa. 

QUARTEL ELECTRÃO
VLCI premeia boas práticas ambientais

INGRESSO NA CARREIRA 

Mais de 1500 fizeram provas 
para bombeiro voluntário. 
O primeiro passo para ser bombei-
ro em Portugal é dado com a realiza-
ção de uma prova de ingresso, após 
a frequência dos seis módulos obri-
gatórios e, ao longo de 2019, enceta-
ram este caminho 1573 estagiários, 
de 273 corpos de bombeiros estagiá-
rios, de todos os distritos do País. 
Para as provas de ingresso espe-
cial, que de acordo com o pro-

Mais de 1500 em provas 
para bombeiro voluntário

cedimento em vigor, realizam-
-se duas vezes por ano, foram 
convocados 21 candidatos, sendo 
que “19 ficaram aptos, um repro-
vou e outro não compareceu”. 
Durante o mesmo período, a ENB 
realizou provas de avaliação de co-
nhecimentos ou de de competên-
cias a 29 candidatos para integra-
rem o Quadro de Comando, “83% 
dos quais oriundos da carreira de 
bombeiro”, assinala a instituição.

CAMPANHA OBRIGADA 

A partir de 1 de julho e até ao 
dia 15 de setembro, o Zoo de 
Lisboa, oferece um desconto de 
10% nas entradas, a alguns dos 
profissionais que estiveram, na 
designada linha da frente no 
combate ao novo coronavírus. 
A Campanha Obrigada não es-
queceu os bombeiros portugue-

Zoo oferece descontos

ses que mais uma vez disseram pre-
sente no apoio às pessoas e ao País. 
Para beneficiaram desta simpá-
tica oferta, também extensível 
aos dirigentes das associações 
humanitárias, apenas é solicita-
da a apresentação do cartão de 
identificação, na bilheteira do 
zoológico.
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ANIVERSÁRIOS

O apoio financeiro da Câma-
ra Municipal de Vila Franca de 
Xira às associações de bombei-
ros voluntários do concelho ul-
trapassa um milhão de euros.  
Inclui-se nessa verba os apoios 
mensais para gestão corrente, fi-

nanciamento das EIP, dos grupos 
de intervenção permanente cus-
teados integralmente pelo Muni-
cípio (GIP), a formação conjunta, 
os seguros das viaturas de emer-
gência, e o apoio à organização do 
Dia Municipal do Bombeiro. 

De fora deste valor estão as ver-
bas do Orçamento Participativo. 
Além dos apoios para o novo quar-
tel de Vialonga, que ultrapassou o 
normal apoio financeiro em mais 
120 mil euros do que o previsto, há 
a destacar um conjunto de apoios. 
Assim, os Bombeiros de Alverca, 
Póvoa de Santa Iria e Vila Franca 

de Xira, a partir de 1 outubro de 
2019, dispõem de uma EIP cada 
um em que a autarquia suporta 
metade do custo.

Entretanto, a partir de junho 
próximo, haverá novos apoios 
financeiros às seis associações 
de bombeiros do concelho. 
Desse modo, a Câmara vai alargar 
o apoio financeiro aos GIP, que 
existem nos 6 corpos de bombei-
ros, constituídos por cinco bom-
beiros cada num total de 30 bom-
beiros.

A partir de junho, a autarquia 
vai suportar, à semelhança do 
que já faz para as EIP, o valor re-
lativo, aos encargos obrigatórios 
da segurança social, referente à 
parte patronal das associações, o 
seguro de acidentes de trabalho 
para os bombeiros que integram 
o GIP, pagamento do subsídio de 
alimentação aos 30 bombeiros do 
GIP e complemento do prémio de 
chefia de cada um desses grupos.

Também a partir de junho pró-
ximo, a Câmara de Vilas Franca 
assegura o reforço do número de 
elementos nos GIP, para Alhandra 
(dois elementos para um total de 
sete), Castanheira do Ribatejo (2 
elementos para um total de 7) e 
Vialonga (três elementos para um 
total de oito.

No final, o concelho de Vila 

Franca de Xira ficará com 15 bom-
beiros das EIP e 37 bombeiros dos 
GIP, num total de 52 bombeiros em 
regime profissional, praticamente 
sem custos para as associações.

A partir deste ano, a Câmara vai 
atribuir um subsídio à Associação 
que recebe as comemorações do Dia 
Municipal do Bombeiro, no mon-
tante de 55 mil euros, normalmente 
utilizado para a aquisição de uma 
ambulância ou de material opera-
cional para o corpo de bombeiros 
Atualmente o valor desse apoio é de 
40 mil, sofrendo assim, em 2020, um 
aumento de 15 mil euros

VILA FRANCA 
DE XIRA
Apoios ultrapassam 
um milhão

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Via-
longa, concelho de Vila Franca de 
Xira, comemorou o 43.º aniver-
sário e aproveitou a ocasião para 
homenagear um dos seus fun-
dadores, o bombeiro de 3.ª José 
Agostinho de Almeida Fernandes. 
A homenagem consistiu na atribui-
ção do crachá de ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP).

A distinção foi-lhe entregue 
pelo presidente da direção, José 
Luis Rocha, e pelo comandante do 
corpo de bombeiro, Luís Rodri-
gues, a convite do representante 
da LBP presente, Rui Rama da Silva. 
José Agostinho de Almeida Fernan-
des foi bombeiro em Póvoa de San-
ta Iria até 1976, altura em que reuniu 
um grupo de pessoas que, em 1977, 
estiveram na origem na Associação 
Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Vialonga.

O programa das comemorações 
incluiu ainda a inauguração de duas 
novas viaturas, a primeira ambulân-
cia de socorro recebida do INEM 
após a constituição recente do pos-

to de emergência médica (PEM) e 
um veículo dedicado ao transpor-
te de doentes (VDTD). Decorreu 
também a promoção e a atribuição 
de medalhas a vários bombeiros 
e o ingresso no corpo ativo de um 
novo elemento, Ricardo Gomes. 
Mais uma vez foram evidenciados 
os apoios concedidos pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira ás 
várias associações de bombeiros do 
concelho tendo sido até anunciado 
pelo próprio presidente da Câmara, 
Alberto Mesquita, que a partir de 
junho próximo vão ser concedidos 
novos apoios aos bombeiros, no-
meadamente, o reforço do número 
de elementos dos grupos de inter-
venção permanente suportados 
integralmente pela edilidade em 
Alhandra, Castanheira de Pera e Via-
longa.

Alberto Mesquita lembrou, a 
propósito que, aparte as verbas pre-
vistas no Orçamento Participativo, 
“atualmente já passa de um milhão 
o apoio financeiro às associações de 
bombeiros do concelho”.

Durante a sessão solene decor-
reu a promoção a bombeiro de 
2.ª, de Gonçalo Guiomar, Romeu 
Pereira, Fábio Simões, Mário San-
tos, Albino Rogeiro e Marco Brito. 
Foram também distinguidos com 
medalhas de assiduidade da Liga 
dos Bombeiros Portugueses (LBP), 

VIALONGA
Homenagem a um 
dos fundadores de 1977

por 20 anos, os bombeiros Albino 
Rogeiro e Lúcia Lopes (2.ª), por 10 
anos, o adjunto de comando Fran-
cisco Marques, o bombeiro de 1.ª 
Luis Grossinho e o bombeiro de 3.ª 
Luis Filipe Ribeiro, e por cinco anos, 
os bombeiros de 3.ª, Marco Brito, 
Ana Fernandes, Jéssica Costa, Cata-
rina Neves e Bruna Lobo.

A sessão solene, muito con-
corrida, foi presidida por Alberto 
Mesquita, presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, 
e contou com as presenças, de Fer-
nando Paulo Ferreira, deputado à 

Assembleia da República e presidente 
da Assembleia Municipal, vários ve-
readores, o vice-presidente da LBP Rui 
Rama da Silva, o vice-presidente da Fe-
deração de Bombeiros do Distrito de 
Lisboa, comandante Pedro Araújo, os 
presidentes da Junta de Freguesia e da 
Assembleia de Freguesia de Vialonga, 
respetivamente, José António 
Gomes e Fábio Mouzinho, acolhidos, 
pelo presidente da assembleia geral, 
Manuel Caetano Valente, pelos presi-
dentes da direção e do conselho fiscal, 
José Luis Rocha e Evaristo Muchata, e 
pelo comandante Luis Rodrigues.
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A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Fun-
dão acaba de comemorar mais 
um aniversário - o 93.º -, este 
ano condicionado pelas cir-
cunstâncias e regras impostas 
pela pandemia da Covid -19. 
A efeméride teve “formato mais 
reduzido e uma presença res-
trita de participantes que, ain-
da assim, não deixaram de 
dar dignidade” da celebração. 
“Neste momento particularmen-
te excecional e difícil para todos 
os que tem permanecido na linha 
da frente com esta pandemia – de 
que os Bombeiros são exemplo 
de entrega e coragem -, julgámos 
um momento oportuno para, 
em nome de todos os Bombeiros 
do Fundão, prestar uma singela 
mas mais que merecida homena-
gem aos profissionais de saúde 
da nossa terra, nomeadamente, 
aos profissionais do Hospital do 
Fundão e do Centro de Saúde 
do Fundão, a quem entregamos 
uma pequena lembrança aquan-
do a passagem do desfile de car-
ros antigos, não só como prova 
do nosso reconhecimento pela 
dedicação e profissionalismo de 
cada um, mas também com pro-
va do nosso carinho e admiração 
por todos quantos lutam contra 
este inimigo invisível e insidio-
so”, explica fonte da instituição. 
O tradicional desfile de viaturas 
antigas, parou no Hospital do 
Fundão, sendo os bombeiros re-
cebidos pelo presidente do con-
selho de administração do Cen-
tro Hospitalar e Universitário da 
Cova da Beira (CHUCB), João Cas-
teleiro, que agradeceu, em nome 
dos profissionais de saúde, o gesto 
e as flores entregues após tocar o 
hino nacional, declarando no mo-
mento que “obviamente isto sig-
nifica que estamos todos unidos, 
e que o lema é todos por todos”. 
“Neste caso, não temos dúvidas 

FUNDÃO
Associação comemora 
93.º aniversário

que os bombeiros do Fundão têm 
desempenhado exemplarmente 
seu papel. Nestas alturas é que nós 
vemos quem é que tem a capacidade 
de solidariedade e de dar segurança 
às nossas populações”, destacou. 
No centro de saúde, estava o dire-
tor do Agrupamento de Centros 
de Saúde da Cova da Beira e uma 
equipa de profissionais a receber os 
soldados da paz que, mais uma vez, 
estiveram na linha da frente na de-
fesa das populações. Manuel Geral-
des agradeceu o gesto afirmando: 
“Vocês quiseram que nós partici-
pássemos e estivéssemos envolvi-
dos também, nesta homenagem. Eu 
penso que os profissionais de saúde 
do Fundão merecem todo o apoio, 
todo o carinho e esta homenagem, 
porque têm estado na linha da 
frente no combate a esta doença.” 
Paulo Fernandes, o edil do Fundão, 
afirmou-se orgulhoso nos profissio-
nais de saúde e que ele próprio se 
sentiu nos últimos tempos, uma ex-
tensão de saúde do concelho. “Acre-
ditem que aquilo que eu aqui senti, 
é algo que marca e que nos respon-
sabiliza para estarmos mais pró-
ximos, ainda podermos planear e 
construir respostas mais próximas 
de saúde para a nossa comunidade”. 
 Para o presidente da direção dos Vo-
luntários do Fundão, Carlos Jeróni-
mo, estes dois gestos dos bombeiros, 
em dia de aniversário, simbolizam 
a homenagem dos fundanenses aos 
profissionais de saúde do Concelho.  
“Os bombeiros acharam que este 
simbolismo faria todo o senti-
do em marcar estas comemora-
ções do 93.º aniversário da asso-
ciação humanitária”, assinalou. 
Em jeito de prenda de aniversário, 
este quartel conta, já a partir de dia 1 
de junho, com o reforço da segunda 
Equipa de Intervenção Permanente 
(EIP), no âmbito de um protocolo 
estabelecido com a Câmara Muni-
cipal do Fundão que a financia em 
60% sendo o restante suportado 
pela associação. Este apoio permite 
dotar o contingente de cinco profis-
sionais que,” a par do voluntariado 
ativo e empenhado vai reforçar o 
nosso papel na estrutura da Prote-
ção Civil do concelho e da região”.

No âmbito do programa come-
morativo dos 130 anos, a Associa-
ção Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Famalicão desen-
volveu a ação “Escolinha de Bom-
beiros”, com o objetivo, de “abrir 
as portas do quartel a toda a popu-
lação, educando pelo exemplo”, 
conforme explica o comandante 
Sérgio Gomes, sublinhando ain-
da a importância dos “mais novos 
poderem contactar com a reali-
dade diária dos soldados da paz”. 
“Esperamos que iniciativas 
como esta, ajudem a formar 
melhores cidadãos no futuro”, 
diz o responsável operacional, 
adiantando que, neste contex-
to, no início do mês de março, 
105 alunos a Escola Básica de 1.º 
Ciclo de Valdossos, freguesia 
de Fradelo “equiparam a rigor”. 
No final dessa visita, Judite Mar-
tins Azevedo, coordenadora desta 
unidade de ensino, contou que 
a ideia de fardar os mais peque-
nos visou, “essencialmente ho-
menagear os nossos heróis – os 
bombeiros, inserida numa outra 
atividade – o projeto Eco Escola”. 
Para esta responsável, transfor-
mar os mais novos em bombeiros 
por um dia, “tornou-se pertinen-
te, uma vez que a escola preten-
de educar através de bons exem-
plos”, garantindo ainda que as 

VILA NOVA 
DE FAMALICÃO
Bombeiros por um dia

crianças “adoraram a ideia desde a 
primeira hora, pois tiveram a opor-
tunidade de vestir a pele de heróis”.  
As fardas, “criadas com o propósito 
da escola participar no desfile de car-
naval”, foram usadas durante a visita 
ao quartel, onde o grupo foi recebido 
pelo comando e acompanhado pe-
los bombeiros de serviço. No final, o 
presidente da assembleia-geral da As-
sociação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Famalicão, Avelino 
Reis, revelou que foram as professo-
ras “pela longa amizade estabelecida 
ao longo de 12 anos de presidente da 
junta de freguesia de Fradelos, que 
acabaram no desafio para reunir 
todas estas crianças no quartel dos 
Voluntários de Famalicão”. O mes-
mo dirigente disse ser esta “uma 
excelente ideia alertar a consciên-
cia dos mais novos”, para um ato 
que considera ser de “cidadania”, 
importando que percebam, desde 
já, “importância do papel dos bom-
beiros voluntários na sociedade”. 
Os mais de cem alunos – e. também, 
os 12 professores e auxiliares de ação 
educativa que os acompanharam – ti-
veram a oportunidade de conhecer 
as instalações, bem como de subir às 
viaturas que apoiam os operacionais 
em várias missões. Devidamente “far-
dadas”, as crianças posaram, ainda, 
para fotografia de grupo, que perpe-
tuará, para sempre, um dia diferente.  
A pandemia acabou por ditar o can-
celamento desta ação mas os resulta-
dos obtidos permitem, certamente, 
antecipar que no próximo ano letivo 
as portas do quartel voltam a estar es-
cancaradas para os mais novos.

GOUVEIA
Associação assinala 
116.º aniversário
A Associação Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de Gouveia assinala, 
nos dias 4 e 5 de julho, 116 anos de bons 
serviços prestados à comunidade.  
Assim, o programa abre no dia 4 (sá-
bado), às 15h., com a tertúlia “Pas-
sado, Presente e Futuro” seguida de 
celebração eucarística (18h.), No do-
mingo, depois do toque de alvora-
da, serão hasteadas as bandeiras no 

quartel (8.30h.) e, logo depois, cum-
pre-se a romagem de saudade aos 
cemitérios do concelho (9h.). O tra-
dicional desfile motorizado precede 
a sessão solene agendada para as 10h. 
Este ano, em tudo atípico, tendo em 
conta as recomendações da Direção 
Geral de Saúde (DGS), o programa das 
comemorações foi reduzido a eventos 
simbólicos, conforme explica fonte da 
instituição, que, desta forma, preten-
de evitar “os ajuntamentos, que po-
deriam colocar em causa o distancia-
mento social” que importar continuar 
a manter em tempos de pandemia.

ANIVERSÁRIOS
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Em dia de festa grande no quartel 
dos Voluntários de Penacova, fo-
ram agraciados com a medalha de 
Dedicação e Altruísmo da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, o presi-
dente da direção desta nonagenária 
instituição, Paulo Almeida Dias e o 
comandante do corpo de bombei-
ros, António Simões. Igual distinção 
certificou o exemplo e o trabalho do 
chefe Vitor Manuel Simões, dos sub-
chefes Cirilo Santos, Artur Costa e o 
Eduardo da Cruz e o bombeiro de 2.ª 
Daniel Seco, todos com um registo 
de mais de 30 anos de entrega à causa. 
O subchefe Armando Simões, que, 
entretanto, ingressou ao Quadro de 
Honra, depois de 45 anos de estrei-
ta ligação à associação, foi laurea-
do o crachá de Cidadania e Mérito. 
Nesta cerimónia foram, ain-
da, distinguidos cerca de meia 
centena de outros bombeiros, 
com medalhas de assiduidade 
nos graus cobre, prata e ouro. 
A sessão comemorativa do 90.º ani-
versário da Associação Humanitária 
de Bombeiros ficou ainda marcada 
pelas críticas a um sistema que pe-

naliza estas instituições, designa-
damente em termos financeiros.   
Paulo Dias pediu uma revisão do 
protocolo com o Instituto Nacio-
nal de Emergência Médica (INEM) 
que considerou “altamente lesivo 
para as corporações dos bombei-
ros”, da mesma forma que apelou 
à reativação do plano de reequipa-
mento, dando conta que a “folga 

orçamental é cada vez menor para 
fazer a necessária renovação do 
equipamento”. O presidente da di-
reção fez, no entanto, questão de 
publicamente reconhecer o esfor-
ço da autarquia para dar respostas 
às solicitações e necessidades dos 
cerca de 120 mulheres e homens 
que zelam pela segurança e garan-
tem o socorro das populações des-

te município do distrito de Coimbra. 
Horas antes do arranque do progra-
ma comemorativo do 90.º aniver-
sário os Bombeiros de Penacova já 
podiam regozijar-se com a chegada 
ao quartel de sete novas viaturas, 
um apoio imprescindível para acres-
centar eficácia e prontidão às cer-
ca de 50 ativações diárias, 15 das 
quais urgências pré-hospitalares.  
“Não é todos os dias que se fazem no-
venta anos, nove décadas, ainda por 
cima a socorrer, a enaltecer a solida-
riedade e a levar um bocadinho mais 
de conforto quer aos Penacovenses, 
quer aos muitos turistas que passam 
por este destino, cada vez mais na 
moda”, salienta o comandante Antó-
nio Simões enfatizando sobre a histó-
ria e o tempo que corre as “muitas ho-
ras, os muitos dias a salvar, a aprender, 
mas também a improvisar num mun-
do cheio de angústias e de incertezas”. 
O programa comemorativo, que ar-
rancou a 23 de fevereiro e terminou 
com a sessão solene a 1 de março – 
data internacionalmente consagrada 
Proteção Civil, integrou, entre outas 
iniciativas, um simulacro na Livraria 
do Mondego, uma mostra distrital de 
meios e recursos dos diversos agentes 
de Proteção Civil, no Parque Verde e a 
tradicional da romagem de saudade 
aos cemitérios do concelho, em tribu-
to dos bombeiros, dirigentes e asso-
ciados falecidos.

PENACOVA
Dedicação e altruísmo 
no 90.º aniversário

A Associação Humanitária de 
Bombeiros dos Estoris come-
morou o seu 97.º aniversário e, 
por vários oradores presentes 
na sessão solene, foi formulado 
o desejo de que no centenário 
possa já ser festejado no novo 
quartel, cujo processo decorre. 
O programa comemorativo inclui 
a bênção da nova ambulância de 
socorro obtidas através do proto-
colo com o INEM, apadrinhada 
pelo presidente da assembleia-ge-
ral da instituição, João Salgado. 
Procedeu-se também à atribui-
ção de diversas condecorações, 
com destaque para três crachás 
de ouro da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, entregues, ao co-
mandante do quadro de honra 
Artur Gomes, ao chefe do qua-
dro de honra António Abrantes 
e ao bombeiro de 3ª Vitor Sousa, 
e cinco medalhas de dedicação e 
altruísmo, ao comandante Paulo 
Rocha, ao subchefe Horácio Afi-
lhado, e aos bombeiros, Carlos 
Torres (1.ª), António Jorge Caeta-
no (2.ª) e José Luís Silva (3.ª).

ESTORIL
No centenário querem 
estar no novo quartel
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A elevada operacionalidade e qua-
lificação técnica da Companhia 
de Bombeiros Sapadores de Se-
túbal mereceu destaque da pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Setúbal, Maria das Dores Meira, na 
sessão solene comemorativa do 
234.º aniversário desta instituição. 
“Temos enorme orgulho por sermos 
uma das poucas autarquias do País 
que possui uma companhia de bom-
beiros profissionais altamente quali-
ficados e com elevada capacidade de 
resposta aos mais variados riscos”, 
afirmou a autarca na cerimónia rea-
lizada junto aos Paços do Concelho. 
A presidente da Câmara Municipal 
de Setúbal, ao frisar que a popula-
ção justifica “o esforço camarário 
de ter um grupo de bombeiros al-
tamente treinados que, todos os 
dias, zelam pela segurança cole-
tiva”, reiterou, contudo, a neces-
sidade de mais investimento por 
parte da Administração Central. 
“O Governo deve assumir responsa-
bilidades em matéria de financia-
mento dos bombeiros profissionais, 
o que não tem acontecido até ago-
ra”, vincou, para depois reforçar que 
“a segurança e o socorro das popula-
ções são uma responsabilidade ina-
lienável do Estado, que não pode ser 
descurada sob qualquer pretexto”. 
Maria das Dores Meira alertou que 
“as autarquias com bombeiros não 
podem ser penalizadas pela ausên-
cia de financiamento para assegu-
rar o funcionamento adequado dos 
seus corpos de profissionais” e, por 

isso, insiste na “imperiosa necessi-
dade de meios financeiros adicio-
nais para manter” a companhia. 
Nesta matéria, e apesar da ausência 
de respostas por parte do Estado, a 
autarca reforçou a aposta municipal 
realizada ao longo de quase duas 
décadas na “valorização da Com-
panhia de Bombeiros Sapadores 
de Setúbal, em particular no bem 
mais precioso, os operacionais”. 
Sobre os bombeiros, a presidente 
da Câmara Municipal de Setúbal 
manifestou a “profunda discordân-
cia com a alteração da idade de re-
forma dos bombeiros dos 50 anos 
para o regime geral”. E acrescentou. 
“Só quem não sabe o que é ser bom-
beiro poderia tomar tal decisão.” 
Em matéria de investimento, além 
de obras a realizar em breve na co-
bertura do quartel da Companhia de 
Bombeiros Sapadores de Setúbal, do 

decorrer desta cerimónia foi apre-
sentada uma nova ambulância, que 
representa “um investimento de 
50 mil euros na operacionalidade”. 
O comandante da Companhia de 
Bombeiros Sapadores de Setúbal, o 
tenente-coronel Paulo Lamego, des-
tacou o “trabalho permanente e di-
nâmico” da companhia que, atual-
mente, é reconhecida como uma 
unidade de excelência. “Os nossos 
bombeiros estão prontos para tudo!” 
No comando há quase uma déca-
da, Paulo Lamego, mostrou-se sa-
tisfeito com o trabalho realizado, 
concretamente na “consolidação 
da imagem da companhia, na me-
lhoria contínua da operacionali-
dade e no reforço da dedicação”. 
A cerimónia, com a participação da 
banda do Regimento de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa, incluiu, além 
do hastear e do desfile em parada, a 

imposição de insígnias de subchefe de 
1.ª e 2.ª a conjunto de bombeiros, resul-
tado do descongelamento da progres-
são das carreiras destes profissionais. 
Destaque, ainda, para a homenagem 
da Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) ao chefe-principal Carlos 
Marques, agraciado com o crachá 
de ouro pela dedicação, compa-
nheirismo e anos de bons serviços. 
As comemorações dos 234 anos da 
companhia, que incluíram um al-
moço convívio no quartel da compa-
nhia, deram início à segunda edição 
do “Setúbal Resiliência+ Os Dias da 
Segurança”, com onze dias de ati-
vidades que incluíram encontros, 
conferências, exposições, sessões de 
esclarecimento à população sobre o 
coronavírus COVID-19, uma demons-
tração de meios e atividades de vários 
agentes de proteção civil, e, até, um 
peddy-paper.

SETÚBAL
“As autarquias com 
bombeiros não podem 
ser penalizadas”
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A Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Montemor-
-o-Velho assinalou, em festa, no dia 
23 de fevereiro, 88.º aniversário. A 
sessão comemorativa foi presidida 
pela secretária de Estado da Admi-
nistração Interna, Patrícia Gaspar, 
que partilhou a mesa de honra com 
o edil Emílio Torrão e o presidente 
da Liga dos Bombeiros Portugueses, 
Jaime Marta Soares, tendo como 
anfitriões o presidente da direção 
da instituição, Nuno Rasteiro, e 
o comandante Joaquim Carraco.  
A marcar as celebrações e a missão 

MONTEMOR 
O VELHO
Quartel “novo” em 
festa de aniversário

de servir o concelho, o distrito de 
Coimbra e ao País a inauguração 
do ampliado, remodelado em ago-
ra, moderno quartel, adaptado às 
exigências do setor. A intervenção 
permitiu dotar o complexo opera-
cional de novas áreas para sala de 
gestão, espaços do bombeiro, refei-
tório e copa, camaratas masculinas 
de piquete de fogo, camarata femini-
na e instalações sanitárias de apoio. 
No decorrer da sessão foram agra-
ciados com a medalha de Dedicação 
e Altruísmo, da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, que atesta 30 anos de 
bons serviços prestados à causa, o 2.º 
comandante Rui Couceiro, o oficial 
bombeiros principal Vasco Melo e 
dos bombeiros de 2.ª Adelino Tino-
co e António Couceiro. Também, 
vários elementos receberam me-
dalhas de Assiduidade.Na ocasião, 
o corpo de bombeiros foi presen-

teado com um equipamento de 
Desfibrilhação Automática Exter-
na (DAE) pelo amigo e benemé-
rito da instituição, Paulo Queda. 
O programa comemorativo do 

88.º aniversário da Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Montemor o Velho teve iní-
cio a 8 e culminou este domingo, 23 
de fevereiro.

CM Setúbal
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Foram, formalmente, en-
tregues as três viaturas 
ligeiras de combate a in-
cêndios e as três centenas 
de conjuntos de equipa-
mentos de proteção in-
dividual aos corpos de 

bombeiros premiados na segunda 
edição da campanha “Natal a Meias”, 
promovida pela Calzedonia, no âm-
bito de uma parceria com a TVI e 
a Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP). 
Com a ditadura do distanciamento 
social instaurada pelo coronavírus, 
a cerimónia realizou-se, obviamen-
te, em formato “minimalista” e com 
um número muito reduzido de par-
ticipantes.  Os corpos de bombeiros 
beneficiados com as viaturas estive-
ram, em Lisboa, em representação 
de todos os outros, para agradecer 
aos promotores da campanha, sendo 
evidente, a satisfação por esta tão im-
portante oferta, partilhada também 
pelo presidente da confederação e a 
“madrinha” da campanha. Ao senti-
do “obrigado” de Jaime Marta Soares, 
a atriz Ana Sofia Martins respondeu 
com a satisfação, a alegria e o orgu-
lho de ter a sua imagem associada à 
grandiosa causa dos bombeiros de 
Portugal.
Recorde-se que ação, lançada a 1 de 
novembro e que se prolongou até 
25 de dezembro, colocou em todas 
as lojas do País da marca italiana de 

“NATAL A MEIAS”
Sessão simbólica formaliza a entrega de equipamentos

legwear, meias para senhora, homem, 
menina e menino: para elas, motivos 
natalícios, com detalhes de estrelas 
em glitter, e para eles as mais clássicas 
riscas pretas, cinzentas e encarnadas. 
As meias solidárias Calzedónia cons-
tituíram, uma vez mais um sucesso de 
vendas com os lucros a reverter para 
a aquisição de três viaturas ligeiras de 
combate a incêndio (VLCI), cinco fatos 
destinados operações de erradicação 
da vespa asiática e mais de 300 equipa-
mentos de proteção individual (EPI) 
para combate a incêndios rurais.
Ditou o sorteio, efetuado na nova 
casa soldados da paz, que as viaturas 
fossem, entregues aos voluntários de 
Coimbrões (Porto), Batalha (Leiria) e 
Seixal (Setúbal). Foram contempladas 
com um dos 50 conjuntos de cinco EPI 
as associações humanitárias  Guilher-
me Gomes Fernandes (Aveiro – No-
vos), Murtosa, São João da Madeira, 
Barcelos, Barcelinhos, Esposende, Car-
razeda de Ansiães, Izeda, Freamunde, 
Lixa, Paço de Sousa, Pedrouços, Póvoa 
do Varzim, Rebordosa, Santo Tirso, 
Tirsenses, Chaves, Fontes, Pinhão, Sa-
brosa, Alcanede, Castanheira de Pera, 
Penela, Gonçalo, Melo, Vila Franca das 
Naves, Canas de Senhorim, São João da 
Pesqueira, São Pedro do Sul, Fronteira, 
Arronches, Alter do Chão, Vidigueira, 
Borba, Águas de Moura, Grândola, Sul 
e Sueste (Barreiro), Ajuda, Algueirão 
Mem Martins, Amadora, Bucelas, Cabo 
Ruivo, Campo de Ourique, Carnaxide, 

 30 • bombeirosdeportugal.pt junho 2020

Linda-a-Pastora, Lisboa, Moscavide 
e Portela, Oeiras, Póvoa de Santa Iria 
e Ribeira Brava (Madeira). Os con-
juntos de fatos de proteção contra a 
vespa asiática vão para os quartéis de 
Moreira da Mais (Porto), Samora Cor-
reia (Santarém) e Castro Verde (Beja).
Marcaram presença no Paço do Lu-
miar, para além de Jaime Marta Soa-

res, presidente da LBP, Marco Mel-
chiori, country manager do Grupo 
Calzedonia e, em representação da 
TVI, Ana Sofia Martins, a popular e 
versátil atriz, também, modelo, em-
baixadora da marca italiana e o rosto 
da Campanha “Natal a Meias”.
 
Sofia Ribeiro
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