
Aprovada em abril de 2019 a nova Lei 
Orgânica de Proteção Civil começa agora, 
mais de um ano depois, a ser implementada 
com a entrada em cena de um elenco já 
conhecido para protagonizar as recém-
criadas estruturas.

Elenco experiente dá a cara Elenco experiente dá a cara 
pela nova lei orgânicapela nova lei orgânica
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Vice-Presidente CE LBP

Uma campanha 
com resultados e atitude

BLOCO DE NOTAS

Rui Rama da Silva

A empresa italiana Cal-
zedonia está a pro-
mover, pelo terceiro 
ano consecutivo, 
em parceria com a 
Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP), a 

campanha “Natal a Meias”, cujo 
sucesso ficou bem evidenciado 
nas edições anteriores.

Em plena pandemia, e com 
dificuldades económicas 
sentidas pela generalidade 
das empresas, seria com-
preensível que desta vez a 
Calzedonia entende-se sus-
pender a iniciativa. Isso já 
aconteceu no passado ou-
tras vezes e com outras en-
tidades, mas não foi este o 
caso. A empresa entendeu, 
não só manter a campanha, 
como dar-lhe novo fôlego, 
com bom gosto, vivacida-
de e alegria protagonizada 
pela presença da madrinha 
Ana Sofia e da animação das 
meias.
A TVI, igualmente, volta a 
associar-se à campanha a fa-
vor dos bombeiros, à seme-
lhança do que tem feito no 

mesmo sentido em parceria 
com outras entidades e em-
presas, nomeadamente, os 
Mosqueteiros.
O sucesso destas campanhas 
passa sempre pelos objeti-
vos, pelos meios empregues 
e pela participação dos ci-
dadãos seus principais visa-
dos. E têm sempre subjacen-
te uma demonstração clara 
de responsabilidade social 
por parte das empresas.
A designação de responsa-
bilidade social tem servido 
para muita coisa em Portu-
gal. Desde logo, para identi-
ficar e formatar campanhas 
com percurso e finalidades 
bem traçadas. Mas também, 
infelizmente, para mani-
pular a opinião pública em 

torno de mensagens pouco 
claras, objetivos nebulosos, 
excelentes ações de marke-
ting, mas com resultados 
com muita parra e pouca 
uva. Com algumas campa-
nhas, os beneficiários, habi-
tualmente do terceiro setor, 
servem de bandeira abusiva 
de outros interesses que re-
sistem e passam incólumes, 
mas a que, em verdade, nun-
ca poderemos chamar res-
ponsabilidade social nem 
solidariedade.
A campanha da Calzedonia 
está obviamente nos antípo-
das disso tudo, com objeti-
vos claros e facilmente men-
suráveis e escrutináveis, e 
uma eficácia que a própria 
experiência tem provado.

Trata-se de uma clara demons-
tração de atitude que abona 
em favor das intenções, credi-
bilidade e fiabilidade da ini-
ciativa e da própria empresa.
Caberia ao Estado, todos o 
sabemos, garantir aos bom-
beiros os equipamentos de 
proteção individual, as viatu-
ras de socorro e outros equi-
pamentos que estes têm ob-
tido apenas com a iniciativa 
das empresas e a participação 
dos cidadãos. Não vai mal 
ao mundo que a sociedade 
civil e as empresas também 
chamem a si boa parte dessa 
iniciativa. Contudo, também 
por essa razão, o Estado não 
pode demitir-se das funções 
que está obrigado a desem-
penhar e para as quais tributa 
os cidadãos e as outras entida-
des.
Trata-se de uma questão que 
se tem protelado no tempo, 
sob o protesto permanente 
da LBP, e que os sucessivos Go-
vernos não têm sabido nem 
querido solucionar, não obs-
tante todos se lembrarem dos 
bombeiros quando deles pre-
cisam, particularmente em 
períodos de aperto como é o 
caso da presente pandemia.
O Estado falha clamorosa-
mente, por exemplo, na atri-
buição aos bombeiros dos 
equipamentos de proteção 
individual para a pandemia, 
substituído em muitas situa-
ções, pelos próprios cidadãos, 
pelas autarquias ou por enti-
dades privadas. Ao invés, é o 
primeiro a pedir a interven-
ção reforçada dos bombeiros.
Pena é que o Estado não siga o 
exemplo de empresas como a 
Calzedonia.
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Cmdt. Jaime Marta Soares

Quando as regras não nos protegem

A o longo dos de-
corridos nove 
meses desde o 
início da pan-
demia muitas 
medidas foram 
tomadas e defi-
nidas regras no 
intuito de sen-
sibilizar, evitar 

ou mitigar as consequências 
da situação. Umas, tem vindo 
a provar-se, eram inevitáveis. 
Outras, porém, eram sobeja-
mente evitáveis.
Falamos de uma destas medi-
das. Falámos nela por diversas 
vezes, como absurda, como 
perigosa, como suscetível de 
criar mais problemas do que 
soluções.
Falamos da recusa das autori-
dades de saúde em informar 
os bombeiros sobre o registo 
de casos de COVID-19 que não 
necessitando de tratamento 
hospitalar têm permanecido 

nas suas residências com 
base numa pretensa e abusi-
va interpretação do regu-
lamento geral de prote-
ção de dados.
Os bombeiros me-
recem a confiança 
para umas coisas, 
mas, pelos vistos, 
não são merecedo-
res da confiança 
para outras, mes-
mo que estando em 
causa a saúde pú-
blica e a sua própria 
integridade, como é o 
caso desta pandemia.
Nesta pandemia tem havi-
do muitas intervenções dos 
bombeiros realizadas sob o 
signo lamentável e evitável 
da surpresa já que muitas ve-
zes, por falta de informação 
só no próprio local se aper-
ceberam tratar-se de doen-
tes infetados ou suspeitos de 
COVID-19. Houve inclusive 

casos de doentes transpor-
tados pelos bombeiros para 
os hospitais, que acabaram 
por morrer com COVID-19, e 
de cuja infeção e falecimen-
to os bombeiros só tiveram 

conhecimento depois e por 
acaso.

Quem está na primeira li-
nha, como é o caso per-

manente dos bombei-
ros, merece respeito 

e ser tratado como 
tal. O risco é inevi-
tável pelas caracte-
rísticas da própria 
missão, mas pode 
ser controlado ou 
mitigado na medi-

da das necessidades 
ou das possibilida-

des. Agora, desvalori-
zá-lo ou escondendo-o é 

que não.
Que resposta dá o Estado aos 
muitos bombeiros infetados 
no decorrer da sua missão e 
que em muitos casos podia 
ter sido evitado?
Todos sabemos que neste 
caso está em jogo a confiden-
cialidade das informações. 
Será que os bombeiros não 

são dignos de também serem 
repositórios da mesma como 
já o fazem relativamente aos 
dados de outras situações e 
sinistros? Em que é que este 
caso é diferente dos restantes?
Temos insistentemente ques-
tionado as autoridades sobre 
essa matéria e, invariavelmen-
te, somos correspondidos 
com simples mutismo ou des-
culpas de mau pagador. Não 
se compreende nem se aceita 
essa situação mesmo que as-
sente no dito regulamento de 
proteção de dados. De fato, os 
bombeiros não precisam de 
nomes, mas apenas de mora-
das onde possam permanecer 
doentes infetados, de modo a 
que possam estar de sobreavi-
so caso venham a ser chama-
dos a esses locais. Tão simples 
em nosso entender e, pelos 
vistos, tão complicado para 
outros.
O desconhecimento é prejuí-
zo para todos como é fácil an-
tever. Mas nem todos têm esse 
entendimento num período 
tão difícil da vida deste país 
em que, mais do que esconder 
e sonegar informação, impor-
ta partilhar, avaliar e atuar em 
conjunto, cada um na sua esfe-
ra e competência, para que os 
efeitos da intervenção sejam 
mais alargados e eficazes. Não 
se trata de nenhuma compe-
tição nem, muito menos, de 
nenhuma feira de vaidades. 
Trata-se da saúde dos portu-
gueses. Trata-se da saúde dos 
nossos bombeiros, pelo res-
peito que merecem, mas tam-
bém pelas condições que têm 
que lhes ser proporcionadas 
para salvaguardar a sua inte-
gridade e a eficiência e eficácia 
da sua missão.
Quando as regras não prote-
gem os cidadãos e, no caso 
particular, nem protegem os 
seus bombeiros, algo vai mal.

LUSA  | NUNO VEIGA
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Causa perde dirigente
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CONFEDERAÇÃO

“O que não se entende, e fi-
que por explicar, - refere o co-
mandante Jaime Marta Soares 
-,é que sejam uns e outros mo-
tivos de apreciações e valoriza-
ções diversas quando desem-
penham funções idênticas e a 
que estão associados, no caso 
dos bombeiros, até maiores e 
mais diversificados riscos”.

No passado dia 26 de no-
vembro, em reunião havida da 
Comissão Distrital de Prote-
ção Civil de Viana do Castelo, 
o secretário de Estado Coor-
denador, Eduardo Pinheiro, 
“incorreu gravemente no erro 
que acabamos de apontar, por 
tecer apenas elogios e agrade-
cimentos ao INEM e à CVP por 
indispensáveis serviços e es-
quecer os bombeiros”.

No final da reunião os re-
presentantes dos bombeiros 
presentes não deixaram de 
mostrar o seu desagrado, mas, 
até ao presente, o erro não foi, 
nem devidamente corrigido 
nem apresentadas as espera-
das desculpas aos bombeiros 
por tal.

“Esta é uma situação que, 

EM OFÍCIO AO SECRETÁRIO DE ESTADO 

“O País está a viver há quase um 
ano uma situação pandémica 
onde todos, cada um no seu pa-
pel e missão, sublinhamos, to-
dos, são necessários para o seu 
combate e erradicação da mes-
ma”, lembra o presidente da 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) em ofício enviado ao 
secretário de Estado da Mobili-
dade, Eduardo Pinheiro, a pro-
pósito do papel desempenhado 
pelos bombeiros nesse domínio 
e lamentando o fato daquele go-
vernante os ter “esquecido” em 
reunião realizada recentemen-
te em Viana do Castelo. 

O comandante Jaime Marta 
Soares sublinha, a propósito, 
que “os bombeiros, por maioria 
de razão, e como sempre, têm 
estado na primeira linha dessa 
intervenção nas mais diferentes 
vertentes, socorro a doentes in-
fetados, apoio e socorro a uten-
tes de lares e seus funcionários, 
socorro a vítimas de doença sú-
bita e outras situações, comba-

te aos mais variados tipos de 
incêndios, resgates de vítimas 
de acidentes e, ainda, entre 
outros, o transporte de doen-
tes não urgentes”, adiantando 
que “em todas estas missões os 
bombeiros têm empenhado 
meios humanos e materiais, 
já que neste último caso, e na 
larga maioria das vezes, têm 
sido as próprias associações 
a custear os imprescindíveis 
equipamentos de proteção in-
dividual contra COVID-19”.

“Não obstante esta panóplia 
de intervenções operacionais, 
cuja visibilidade e impacto 
também não deixam dúvidas, 
ainda há quem, com intenção 
ou opor desleixo, oculte ou 
desvalorize o papel dos bom-
beiros na resposta à presente 
pandemia, em detrimento de 
outras organizações que, em 
nosso entender, não deixam 
de ser merecedoras de desta-
que, casos da CVP e do INEM” 
acentua o presidente da LBP.

LBP denuncia "esquecimentos"

Os Bombeiros Portugueses acabam 
de perder um dos seus dirigentes 
mais empenhados cuja dedicação 
à causa ficou provada muitas vezes 
ao longo da sua vida.

Serra Bugalho foi dirigente as-
sociativo dos Voluntários de Porta-
legre, Nisa, Marvão e, por último, 
de Castelo de Vide.

Foi também membro do Corpo 
Nacional de Escutas e provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Por-

mesmo que fosse caso única, 
não deixaria de merecer re-
preensão e protesto”, sublinha 
o presidente da LBP referindo 
que “a realidade é que, mais 
grave, elas têm vindo a repetir-
-se”. 

Para o comandante Jaime 
Marta Soares, “desejamos não 

aceitar a versão de alguns de 
que há uma estratégia concer-
tada contra os bombeiros, mas, 
precisamente, para que essa 
versão não ganhe amplitude, 
importa que seja atalhada com 
um reparo urgente e expressivo 
de respeito e consideração para 
com os bombeiros”.

talegre.
Serra Bugalho foi ainda presi-

dente da Federação de Bombeiros 
do Distrito de Portalegre durante 
15  anos e membro da mesa dos 
congressos, do conselho fiscal e 
vogal do então conselho adminis-
trativo e técnico da Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP).

Na LBP exerceu ainda outro 
papel relevante na dinamização 
e acompanhamento do Fundo 

BOMBEIROS DE LUTO POR SERRA BUGALHO

de Proteção Social do Bombei-
ro (FPSB), a cuja comissão social 
pertenceu durante vários anos. 
Nessa missão dinamizou larga-
mente a divulgação do FPSB e 
acompanhou diretamente mui-
tos beneficiários. Serra Bugalho 
dedicou-se ainda à Reviver Mais 
na qual desempenhou as funções 
de vice-presidente do conselho 
de administração executivo e de 
provedor social.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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Hospitais não podem reter macas

A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP) dirigiu à ministra 
da Saúde, Marta Temido um 
ofício insurgindo-se contra a 
retenção abusiva das macas das 
ambulâncias dos bombeiros 
pelos hospitais.

“A questão que ora lhe apre-
sentamos não é nova, mas pela 
dimensão e agravamento que 
tem vindo a atingir deverá 
implicar novas medidas de or-
ganização dos próprios esta-
belecimentos hospitalares de 
modo a não prejudicar a capa-
cidade operacional do Sistema 
Integrado de Emergência Médi-
ca (SIEM) de que os bombeiros 
fazem parte como destacado 
parceiro” refere o presidente 
da LBP no ofício.

“A questão prende-se com 
a retenção de macas nas ur-
gências hospitalares por tem-
po exagerado, com período 
de espera que chegam a atin-
gir as três horas” aponta o co-
mandante Jaime Marta Soares 
adiantando que, se “já antes 

LBP QUESTIONA MINISTRA DA SAÚDE

isso acontecia por razões e 
responsabilidade que só pode 
ser assacada às unidades hos-
pitalares, nomeadamente, 
por não disporem de macas 
para receber os doentes que 
acorrem às urgências trans-
portados pelas ambulâncias 
dos bombeiros: Temos alerta-
do para isso, pela recorrência 
e cada vez mais frequência da 
situação”.

No ofício à ministra da Saú-
de, o presidente da LBP subli-
nha que “neste momento a 
situação pandémica obriga-
-nos a todos, ao seu nível de 
responsabilidade a cumprir 
procedimentos específicos 
de controle aos doentes, no-
meadamente, à necessidade 
de proceder ao rastreio dos 
doentes relativamente ao CO-
VID-19”.

“O que acontece é que esse 
rastreio demora tempo e exige 
procedimentos a que a imobi-
lização das macas deverá ser 
alheia e, findo o transporte do 

dente a maca deverá ser liber-
tada para que os bombeiros 
possam regressar ao quartel, 
para desinfetarem a viatura e 
retomarem com ela sua ativi-
dade operacional” adianta o 
presidente da LBP lembran-
do que, “todos os constran-
gimentos e bloqueios que 

podermos ultrapassar para 
apoio e socorro aos portugue-
ses são determinantes, razão 
pela qual solicitamos os seus 
bons ofícios juntos dos esta-
belecimentos hospitalares in-
tegrados no SNS para o exercí-
cio de boas práticas como seja 
a libertação das macas”.

A terminar, o comandante 
Jaime Marta Soares lembra a 
Marta Temido que, “a eficiência 
e a eficácia de uns não podem 
por em causa a dos outros e to-
dos teremos a ganhar com isso, 
em especial, os portugueses 
por quem todos temos a obri-
gação de velar”.

LU
SA

  |

CN aprova PA e Orçamento

A Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP) aprovou em conselho na-
cional o plano de atividades e or-
çamento para 2021. Também, sem 
votos contra dos representantes 
das associações e corpos de bom-
beiros de todo o País, foi na mesma 
ocasião ratificada uma revisão ao 
orçamento de 2020, consequência, 
também, da necessidade imperio-
sa de, em tempo útil, responder 

às necessidades dos quartéis, no 
duro e exigente combate à pande-
mia.

No justificativo apresentado 
aos conselheiros, a confederação 
esclarece que este retificativo sur-
ge como “resposta a algumas alte-
rações que provocaram impacto 
no orçamento, nomeadamente a 
aquisição pela LBP de equipamen-
to de proteção individual (EPI)”, 
entretanto distribuídos pelas as-
sociações, mas ainda a “redução 
da faturação nas vendas de meda-
lhas”;  a “implementação da loja 

LBP 
virtual e alteração no volume de 
vendas de fardamento” e as “alte-
rações na produção e distribuição 
do jornal Bombeiros de Portugal”.

Este concílio, que à seme-
lhança do anterior, teve como 
auditório as plataformas digitais, 
permitiu igualmente a discussão 
e votação de vários outros ques-
tões, entre os quais a atribuição 
da Fénix de Honra, a título póstu-
mo a Luciano Fortunato Viegas, 
o centenário chefe do Quadro de 
Honra da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de 

Melo, recentemente desapareci-
do. Os conselheiros ratificaram a 
decisão do conselho executivo da 
LBP em distinguir, com crachás de 
Cidadania e Mérito, Abel Ramos 

Vasconcelos, subchefe do Quadro 
de Honra dos Bombeiros Caminha 
e Joaquim Manuel Duarte Ascên-
sio, chefe do Quadro de Honra dos 
Voluntários de Sever do Vouga.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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EM NOTA DE BOAS FESTAS 

O Ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, en-
viou uma mensagem de Boas 
Festas a todos aqueles que inte-
gram a área da Administração 
Interna, “incluindo os Bombei-
ros Voluntários” pelo trabalho 
realizado num “ano particular-
mente exigente para todos”.

Na nota endereçada  ao pre-
sidente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, Eduardo Cabrita 
refere:

“No contexto novo e inespe-
rado que a pandemia nos trou-
xe todos vós “disseram ‘pre-
sente’, desde a primeira hora, e 
demonstraram, uma vez mais, 
estar à altura do enorme de-
safio com que, coletivamente, 
nos confrontamos”.

“Sempre na primeira linha 
de um combate que todos os 
dias nos exigia, e continua a 
exigir, novas respostas, mostra-
ram profissionalismo, resiliên-
cia, capacidade de adaptação, 
perseverança, espírito de sacri-

fício e uma motivação sempre 
renovada”, assinala o minis-
tro.

“Com o desígnio da segu-
rança e o bem-estar dos nos-
sos concidadãos sempre pre-
sentes, cumpriram de forma 
exemplar as missões que vos 
foram confiadas, não raras ve-
zes com prejuízo do insubsti-
tuível convívio familiar”, sa-
lienta ainda Eduardo Cabrita, 
acrescentando: 

“São, por isso, um motivo 
de orgulho para todos os por-
tugueses”.

O governante termina a 
missiva com “uma palavra es-
pecial a todos aqueles” que, 
nos próximos dias, “continua-
rão empenhados no apoio às 
vítimas da pandemia e nas 
ações de sensibilização e fisca-
lização rodoviária em todo o 
País”, considerando que o seu 
trabalho “é determinante para 
que os portugueses vivam esta 
quadra festiva em segurança”. LU

SA
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Revisão de protocolo em marcha
INEM

O protocolo entre as associações 
humanitárias de bombeiros, INEM 
e Autoridade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil vai ser revisto 
este ano, segundo uma proposta do 
PCP de alteração ao Orçamento do 
Estado para 2021.

“O Governo procede, em 2021, 
à revisão do protocolo entre as As-
sociações Humanitárias de Bom-
beiros, o Instituto Nacional de 
Emergência Médica e a Autoridade 

Nacional de Emergência e Prote-
ção Civil", refere a proposta do PCP, 
aprovada com os votos contra do 
Partido Socialista e abstenção da 
Iniciativa Liberal.

Segundo o PCP, o protocolo vai 
ser revisto de modo a que o paga-
mento aos bombeiros seja fixado 
em termos que cubram de modo 
integral os custos efetivos dos ser-
viços prestados, bem como o valor 
dos equipamentos de proteção in-
dividual e da higienização de ma-
teriais e veículos.

A mesma força partidária frisa 
que os termos financeiros estabe-

lecidos no protocolo “é profunda-
mente lesivo para as associações de 
bombeiros, na medida em que es-
tão muito longe de cobrir os custos 
reais das operações efetuadas”, su-
blinhando coloca esta instituições 
“numa situação financeira muito 
difícil que pode pôr em causa o 
cumprimento das suas missões”.

"O financiamento das missões 
de socorro às populações e con-
cretamente de emergência médica 
são uma responsabilidade do Esta-
do que não pode ser financiada à 
custa das associações de bombei-
ros", lê-se ainda na proposta. BV
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Novo presidente e comando 
nacional tomam posse

ATUALIDADE

ANEPC

A comissão de serviço do tenen-
te-general Carlos Mourato Nu-
nes como presidente da Autori-
dade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC) termi-
nou no início de novembro e o 
ministro da Administração In-
terna, Eduardo Cabrita, nomeou 
para esse cargo o brigadeiro ge-
neral José Manuel Duarte Costa, 
até agora comandante operacio-
nal nacional. Este, por sua vez, 
propôs ao MAI a nomeação de 
André Fernandes para esse car-
go, e de Miguel Cruz para segun-
do comandante.

As duas cerimónias de posse 
contaram com a presença do 
presidente da Liga dos Bombei-
ros Portugueses (LBP), coman-
dante Jaime Marta Soares.

O brigadeiro-general José 
Manuel Duarte da Costa tem 59 
anos e ocupava as funções de 
responsável pelo comando na-
cional operacional nacional da 
ANEPC desde 2018.

A posse, realizada em 24 de 
novembro último, foi-lhe con-
ferida pelo ministro da Admi-
nistração Interna, em cerimónia 
presidida pelo primeiro-minis-
tro António Costa no salão no-
bre do MAI. 

No seu discurso de posse o 
novo presidente da ANEPC, diri-
gindo-se ao primeiro-ministro, 
referiu que “pode contar com 
todo o meu empenho, forte mo-
tivação pessoal e profissional e 
elevado espírito de missão para 
estar sempre à altura da confian-
ça que a presença de Vossa Exce-
lência neste ato, outorga”.

Depois de agradecer o apoio 
de toda a estrutura da ANEPC, 
Duarte Costa dirigiu um segun-
do agradecimento, aos homens 
e mulheres, civis ou militares, 

bombeiros, profissionais das 
Forças Armadas ou das Forças 
e Serviços de Segurança, pes-
soal de saúde e de apoio social, 
a todos quantos dão o melhor 
de si, muitas vezes com o sa-
crifício da própria vida, para 
a proteção das pessoas e bens 
colocados em perigo pela ação 
humana ou da natureza”. 

Depois, dirigiu outro agra-
decimento “a essa inquebran-
tável força, verdadeira coluna 
vertebral do sistema de prote-
ção civil, que são os Bombei-
ros Voluntários e os seus res-
petivos Corpos de Bombeiros. 
A sua permanente presença, 
junto daqueles que sofrem e 
necessitam de auxílio, são o 
verdadeiro esteio do apoio que 
mitiga os males, aplaca o sofri-
mento e permitem percecio-
nar segurança. Estarei sempre 
disponível para com a Liga de 
Bombeiros Portugueses e de-
mais representantes associa-
tivos, procurar os caminhos e 
entendimentos que permitam 
melhorar os processos forma-
tivos, de carreira, de sustenta-
bilidade e de um profissiona-
lismo dentro do voluntariado, 
matriz única e incontornável 
do desapego de uns a favor de 
tantos”. 

O novo presidente da ANPC 
manifestou ainda querer apos-
tar “nas pessoas, nos recursos e 
na imagem do sistema de pro-
teção civil” e prometeu “cons-
truir pontes” para garantir um 
sistema “mais eficaz e eficien-
te”.

A posse do novo comandan-
te nacional de emergências e 
proteção civil, André Fernan-
des, e do segundo comandante 
nacional, Miguel Cruz, teve lu-
gar em 4 dezembro último, nas 
instalações da ANEPC, em ce-
rimónia presidida pela secretá-
ria de Estado da Administração 

Interna, Patrícia Gaspar. 
André Fernandes nasceu em 

dezembro de 1980 e é licencia-
do em Geografia pela Faculda-
de de Letras da Universidade 
de Lisboa.

Desde novembro de 2019 
que desempenhava as funções 
de segundo comandante na-
cional de emergência e prote-
ção civil da ANEPC. De janeiro 
de 2017 a novembro de 2019 
foi comandante operacional 
distrital do Comando Distrital 
de Operações de Socorro de 
Lisboa, tendo anteriormente 
desempenhado a função de se-
gundo comandante da mesma 
estrutura da ANEPC, bem como 
a de adjunto de operações dis-
trital, entre junho de 2008 e 
dezembro de 2010. Antes, entre 
2005 e 2008, foi técnico supe-
rior na Sociedade Parques de 
Sintra Monte da Lua, S.A.

O novo segundo comandan-
te nacional de emergência e 
proteção civil, é Miguel Lérias 
da Cruz, nascido em junho de 
1973 e licenciado em Engenha-

ria Florestal – Ramo de Gestão 
de Recursos Naturais pela Uni-
versidade Técnica de Lisboa.

Miguel Cruz era, desde feve-
reiro de 2017, comandante de 
agrupamento distrital do sul 
da ANEPC. Entre junho de 2008 
e janeiro de 2017 foi adjunto de 
operações nacional do Coman-
do Nacional de Operações de 
Socorro (CNOS). 

Entre 2016 e 2018, Miguel 
Cruz integrou três missões in-

ternacionais, no quadro do Me-
canismo Europeu de Proteção 
Civil UE - apoio aos incêndios 
florestais, ocorridos na Suécia 
(julho 2018), apoio aos incên-
dios florestais, ocorridos no Chi-
le (janeiro 2017); apoio ao sismo 
ocorrido no Equador (abril 
2016). Foi, entre abril de 2007 e 
junho de 2008, adjunto de ope-
rações no Comando Distrital de 
Operações de Socorro de Lisboa 
da ANPC.
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ATUALIDADE
Reconhecimento 
em nota de despedida
EM MENSAGEM À LBP 

“Ao cessar as funções de Presi-
dente da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
apresento a Vossa Excelência 
os meus cumprimentos de des-
pedida, e manifesto o meu re-
conhecimento à Liga dos Bom-
beiros Portugueses, bem como 
a todos os Bombeiros pelo tra-
balho desenvolvido ao serviço 
da comunidade e da causa pú-
blica” refere o ex-presidente da 

ANEPC em mensagem dirigida 
ao presidente da LBP, coman-
dante Jaime Marta Soares.

Na mesma mensagem, o te-
nente-general Carlos Manuel 
Mourato Nunes lembra que 
“num tempo em que a insegu-
rança e o medo, causados pela 
situação pandémica vivida, 
parecem colocar em causa a li-
berdade e o modo de vida das 
sociedades, mais do que nun-

Mourato Nunes 
deixa críticas à saída
EX-PRESIDENTE DA ANEPC 

Na mensagem de despedida à es-
trutura da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), o seu antigo presidente, 
tenente-general Mourato Nunes, 
lamentou que “ o mandato que 
agora cessou desenrolou-se num 
contexto extremamente difícil 
e em que nem sempre a ANEPC 
mereceu a atenção e o apoio que 
a criticidade da respetiva missão 
exigem”.

Mourato Nunes sublinha que 
“subsiste ainda um longo cami-
nho a percorrer, para que a ANEPC 
e o Sistema Nacional de Proteção 
Civil se encontrem plenamente 
capacitados e aptos a dar respos-
ta às múltiplas e complexas si-
tuações de emergência, reais ou 

ca, a credibilidade e a confian-
ça nas instituições são elemen-
tos decisivos para o bem-estar 
das populações, em particular 
daquelas que se encontram na 
primeira linha do socorro”.

Mourato Nunes termina a 
mensagem dirigida ao presi-
dente da LBP, “deixando a to-
dos os Bombeiros uma palavra 
de reconhecimento e incenti-
vo”. 

potenciais, com que nos depa-
ramos” e lembra que “uma insti-
tuição à qual tanto se exige tem 
de ter um tratamento diferencia-
do e adequado à complexidade e 
especificidade da missão”.

“Impõe-se dizê-lo, nem sem-
pre a Autoridade Nacional con-
tou com o apoio expectável e exi-
gível”, reforçou o ex-presidente 
da ANEPC lembrando também 
que “subsiste a tendência para 
que a ANEPC apenas seja recor-
dada no período de incêndios, 
ou quando estes, ou outros even-
tos, são de tal forma severos que 
convocam os decisores políticos 
a adotar medidas excecionais” e 
que, nessa matéria “importa al-
terar comportamentos. LU
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ATUALIDADE
Novos comandantes adjuntos, 
regionais e distritais
LEI ORGÂNICA DA PROTEÇÃO CIVIL 

“Este é um passo absolutamen-
te fundamental para aquilo 
que é a implementação da nova 
Lei Orgânica de Proteção Civil, 
aprovada em abril de 2019, que 
prevê a existência de 5 coman-
dos regionais de Proteção Civil e 
depois prevê gradualmente a im-
plementação do nível sub-regio-
nal”, sublinhou Secretária de Es-
tado da Administração Interna, 
Patrícia Gaspar, na primeira das 
duas cerimónias a que presidiu, 
de tomada de posse dos cinco 
novos comandantes regionais de 
emergência e proteção civil da 
ANEPC, em 17 de dezembro, que 
contou também com a presença 
do presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, comandante 
Jaime Marta Soares. 

Os cinco comandantes regio-
nais bem como os restantes, as-
sumem funções em regime de 
substituição e os respetivos con-
cursos a estes cargos serão sub-
metidos à CRESAP.

O comandante regional do 
Norte, Vila Real, é Carlos Alves, 
anterior comandante operacio-
nal distrital do Porto. tenente-
-coronel, de Infantaria, a prestar 
serviço na ANEPC desde 2010.

O comandante regional do 
Centro, Viseu, é António Ribeiro, 
anterior comandante operacio-
nal distrital de Aveiro, engenhei-
ro, com experiência no exercício 
de funções de comando em cor-
po de bombeiros e a prestar ser-
viço na ANEPC desde 2006.

O comandante regional de 
Lisboa e Vale do Tejo, Almeirim, 
é Elísio Oliveira, anterior co-
mandante operacional distrital 
de Setúbal, licenciado em Geo-
grafia e Desenvolvimento, com 
experiência no exercício de fun-
ções de comando em corpo de 
bombeiros e a prestar serviço na 

ANEPC desde 2007.
O comandante regional do 

Alentejo, Évora, é José Ribeiro, 
anterior comandante operacio-
nal distrital de Évora, licencia-
do em Relações Internacionais 
e é quadro da ANEPC desde 
1999.

O comandante regional 
do Algarve, Loulé, é Vítor Vaz 
Pinto, anterior comandante 
operacional distrital de Faro, é 
licenciado em Proteção Civil, 
tem experiência no exercício de 
funções de comando em corpo 
de bombeiros e presta serviço 
na ANEPC desde 2004.

Em 22 de dezembro, a secre-
tária de Estado, Patrícia Gaspar, 
presidiu à cerimónia de tomada 
de posse dos novos adjuntos de 
operações e dos comandantes 
operacionais distritais da Auto-
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ridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil.

Os novos adjuntos de ope-
rações são, o anterior coman-
dante operacional distrital de 
Lisboa, Carlos Mata, mestre em 
Sistemas de Informação Geo-
gráfica e Modelação Territorial 
Aplicados ao Ordenamento, 
tem experiência no exercício de 
funções de comando em corpo 
de bombeiros, e o anterior co-
mandante operacional distrital 
de Santarém, Mário Silvestre, 
com mestrado em Riscos e Pro-
teção Civil, com experiência no 
exercício de funções de coman-
do em corpo de bombeiros e a 
prestar serviço na ANEPC desde 
2013.

O novo comandante opera-
cional distrital de Aveiro é Ana 
Paula Ramos, anterior segundo 
comandante operacional dis-
trital, licenciada em Segurança 
Comunitária, com experiência 
no exercício de funções de co-

mando em corpo de bombeiros 
e a prestar serviço na ANEPC 
desde 1997.

O novo comandante opera-
cional distrital de Évora é Maria 
João Rosado, anterior segundo 
comandante operacional distri-
tal, licenciada em Proteção Ci-
vil, com experiência no exercí-
cio de funções de comando em 
corpo de bombeiros e a prestar 
serviço na ANEPC desde 2007.

O novo comandante opera-
cional distrital de Faro é Abel 
Gomes, anterior segundo co-
mandante operacional distri-
tal, tem formação em Riscos, 
Planeamento e Proteção Civil, 
experiência no exercício de fun-
ções de comando em corpo de 
bombeiros e presta serviço na 
ANEPC desde 2006.

O novo comandante ope-
racional distrital de Lisboa é 
Hugo Santos, anterior segundo 
comandante operacional dis-
trital, licenciado em Gestão de 

Segurança e Proteção Civil, tem 
experiência no exercício de fun-
ções de comando em corpo de 
bombeiros e presta serviço na 
ANEPC desde 1999.

O novo comandante opera-
cional distrital do Porto é Alba-
no Teixeira, anterior segundo co-
mandante operacional distrital, 
é licenciado em Engenharia de 
Proteção Civil e tem experiência 
no exercício de funções de co-
mando em corpo de bombeiros.

O novo comandante opera-
cional distrital do Santarém é 
David Lobato, anterior segundo 
comandante operacional distri-
tal, licenciado em Segurança e 
Higiene no Trabalho e com expe-
riência no exercício de funções 
de comando em corpo de bom-
beiros.

O novo comandante opera-
cional distrital de Setúbal, é João 
Pinto, licenciado em Proteção Ci-
vil, bombeiro, e presta serviço na 
ANEPC desde 2003.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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ATUALIDADE
Apelo ao bom senso 
INEM 

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) tem sido contactada 
nos últimos dias por várias Asso-
ciações e Corpos de Bombeiros a 
propósito de uma decisão ema-
nada do Conselho Diretivo do 
Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica (INEM) suspendendo 
acumulações de funções dos seus 
funcionários com as de bombeiro 
voluntário. 

O INEM justifica tal decisão 
com a atual pandemia e os riscos 
acrescidos que os seus funcioná-
rios correm, a par da redução de 
meios humanos que aquele Ins-
tituto tem sofrido nos últimos 
tempos. 

“Pese embora o facto de assis-
tir legalmente ao INEM o direito 
de assim proceder, ciente do im-
pacto que tal medida está a ter 
em muitas associações, a LBP con-
tactou o presidente do INEM no 
sentido de o sensibilizar para o 
impacto negativo que já se estava 
a verificar” refere o presidente da 
LBP em mensagem enviada às as-
sociações e corpos de bombeiros. 

Nesse contacto, refere o co-
mandante Jaime Marta Soares, 
“não deixámos de reiteradamen-
te apelar ao bom senso e sensi-
bilizar para o impacto que tem 
no quadro de operacionais das 
associações e corpos de bom-
beiros particularmente dedica-
dos ao socorro pré-hospitalar, 
podendo estar a desfalcá-lo gra-
vemente e, por essa via, a hipo-
tecar a capacidade de resposta 
associada ao INEM/SIEM”. 

O presidente da LBP adian-
ta que, “como fizemos ver ao 
INEM, de facto, a sua tomada 
de posição pode fazer perigar a 
resposta dada diariamente pelas 
associações e corpos de bombei-
ros no âmbito do SIEM e que é o 
próprio INEM a reconhecer es-
tar já nos 90 por cento”. 

Na mesma mensagem, o 
comandante Jaime Marta Soa-
res sublinha que, “garantimos, 
desde já, que iremos continuar 
a dialogar com o INEM e a de-
monstrar-lhe todos os impactos 
negativos da sua medida, quer 
para o próprio, quer para as as-
sociações e corpos de bombei-
ros e quer, em especial, para as 
próprias populações”.

Até sempre chefe "Xaru"
MEALHADA 

O chefe do quadro de honra 
dos Bombeiros Voluntários da 
Mealhada Joaquim Santos Fer-
nandes, conhecido por “Xaru” 
faleceu no passado dia 29 de 
dezembro no Hospital Mise-
ricórdia da Mealhada, aos 86 
anos. 

O Chefe Joaquim Santos 
Fernandes, nasceu em 14 de 
janeiro de 1934, lê-se numa 

publicação dos Bombeiros 
Voluntários da Mealhada na 
rede social Facebook, onde 
acrescenta que o “Xaru” era 
bombeiro desde 1 de maio de 
1948, na altura com 14 anos e 
“por influência da mãe e do 
padrinho”, como o próprio 
referiu a um canal de tele-
visão aquando dos seus 80 
anos.

Segundo a mesma publi-
cação, Joaquim Santos Fer-
nandes serviu a corporação 
mealhadense “com grande 
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devoção e muito altruísmo, 
tendo-lhe sido atribuído o 
Crachá de Ouro – a mais alta 
condecoração dada aos bom-
beiros de Portugal – pela Liga 
dos Bombeiros Portugueses, 
e o seu nome a várias viaturas 
da frota do corpo de Bombei-
ros da Mealhada”.

Aos 80 anos ainda servia 
“a casa” da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Vo-
luntários da Mealhada, aju-
dando nas tarefas diárias da 
corporação, nomeadamente, 

nas idas ao correio, transmi-
tindo a sua experiência aos 
bombeiros mais novos e nas 
épocas comemorativas era 
sempre quem estava na linha 
da frente na organização dos 
eventos. A frota automóvel 
da corporação foi sempre a 
área que assumiu como prio-
ritária no combate aos incên-
dios e de socorro.

 “O Xaru é e continuará a 
ser uma referência para mui-
tas gerações de bombeiros da 
nossa corporação”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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COVID-19
Prioridade assegurada
VACINA

Os bombeiros deverão começar 
a ser vacinados contra a covid-19 
já no mês de fevereiro, essa é 
pelo menos a garantia conjunta 
da Saúde e pela Administração 
Interna, após os constantes pe-
didos de clarificação do proces-
so protagonizados pela Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP).

“Temos insistido perma-
nentemente para que nos indi-
quem uma data para o início da 
vacinação. Fomos informados 
que vão ser vacinados numa 
primeira fase cerca de 15 mil 
bombeiros. Obtivemos ainda 
a informação da possibilidade 
dessa vacinação se desenvolver 
durante todo o próximo mês de 
fevereiro”, pode ler-se na circu-
lar enviada pela confederação 
às associações humanitárias, no 
dia 5 de janeiro. 

Na mesma nota, a LBP subli-
nha que continuará, ainda as-
sim, “a insistir com o Governo” 
na clarificação de todo o proces-
so da mesma forma que reitera 
o empenho “nesta como nou-
tras matérias que estão em cima 
da mesa de negociações”.

Recorde-se que já em mea-
dos de dezembro, no final de 
mais um encontro de trabalho 
com a secretária de Estado da 
Administração Interna, Jaime 
Marta Soares revelou aos jorna-
listas, que os bombeiros inte-
grariam o grupo de prioritários 
na primeira fase do programa 
de vacinação.

Relembre-se que, aquando 
da apresentação da primeira 
versão do Plano de Vacinação, a 
LBP lamentou, de imediato, que 
as autoridades não tivessem 
considerado “expressamente” 
os bombeiros, parecendo a es-
tratégia de combate à pandemia 
estaria a “esquecer quem esteve, 
está e estará na primeira com es-
forço e riscos acrescidos”. 

Contudo, Patrícia Gaspar es-
clareceu que a expectativa do 

Governo é na primeira fase do 
programa, – que teve, entre-
tanto, início a 27 de dezembro 
–, sejam vacinados mais de 12 
dos 30 mil operacionais que 
servem o País. 

Nesta reunião, o presidente 
da LBP procurou, igualmente, 
explicações para a interrupção 
do processo de fornecimento 
de equipamentos de proteção 
individual (EPI) aos quartéis, 
tendo a secretária de Estado 
assegurado vão continuar a ser 
distribuídos, ainda que Jaime 
Marta Soares vaticine que a 
resposta fique “muito aquém 
das necessidades e dos gastos 
que os bombeiros têm nessa 
matéria". O dirigente relem-
brou, uma vez mais, Patrícia 
Gaspar do acréscimo de des-
pesas, quer com o transporte 
não urgente de doentes que 
retomaram, quer com o socor-
ro pré-hospitalar, que têm con-
tinuado a assegurar com cada 
vez mais expressão no todo na-
cional”.

Em jeito de balanço, o pre-
sidente da confederação con-
siderou que este encontro 
permitiu “abrir algumas jane-
las de negociações e de con-
certação bastante importan-
tes”, não deixando, contudo, 
de apontar o dedo às Finanças 
que acusa de estar a adiar ou 
até mesmo a inviabilizar a re-
solução da grave crise que de 
instalou ou agravou nas asso-
ciações humanitárias, neste 
ano de 2020. Assim sendo, a 
Patrícia Gaspar os bombeiros 
apresentaram um conjunto de 
questões consideradas “fun-
damentais e prioritárias, quer 
para a sustentabilidade da luta 
que continuam a travar contra 
a pandemia, quer para a sobre-
vivência das próprias associa-
ções, em face do acréscimo de 
despesas que contraíram para 
essa missão”, explicou Jaime 
Marta Soares, que lembrou:

“Porque a missão dos bom-
beiros continua a não ser 
apenas o COVID-19”, a con- LU
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federação procurou, ainda, 
“respostas concretas relativa-
mente ao financiamento das 
associações (Orçamento de 
Estado 2021), um ponto de si-
tuação relativamente ao apoio 
extraordinário de emergência 

e ao pagamento das despesas 
extraordinárias relativas ao 
DECIR 2020”. 

Os representantes da LBP 
aproveitaram ainda mais esta 
“ronda” negocial para aferir o 
processo “de constituição de 

novas Equipas de Intervenção 
Permanente (EIP) cuja prosse-
cução tem tardado e que tanta 
necessidade gera, também em 
função da própria pandemia”, 
conforme sublinhou Jaime 
Marta Soares.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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Exigida igualdade de tratamento
TRANSPORTE DE DOENTE

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) “exige ao Ministério 
da Saúde e às restantes admi-
nistrações regionais de Saúde 
o mesmo tipo de tratamento 
que a Administração Regional 
de Saúde do Algarve “está a ter, 
e bem”, ressarcindo as associa-
ções e corpos de bombeiros da-
quela região “pelo transporte 
de doentes não urgentes para 
tratamento de hemodiálise”, in-
cluindo nesse grupo “os doen-
tes em isolamento profilático, 
devido a tratar-se de caso sus-
peito ou confirmado, que não 
necessitam de internamento 
hospitalar, mas a quem é pre-
mente garantir a continuidade 
da realização dos tratamentos 
e manutenção do acesso vascu-

lar/cateter”, pode ler-se no co-
municado enviado pela confe-
deração à comunicação social

Segundo denuncia da LBP 
a “ARS do Algarve criou uma 
tabela especial que estabele-
ce com rigor e detalhe o pa-
gamento desses serviços com 
preço por quilómetro percor-
rido, taxa de saída, higieniza-
ção do veículo e equipamen-
tos de proteção individual, 
situação que não ocorre em 
mais parte nenhuma do País”.

A LBP exige, assim “que, 
para já, o Ministério da Saúde 
(MS) e todas as ARS se regulem 
por aquela tabela que conside-
ra justa, lamentando que até à 
data, não obstante a insistên-
cia da LBP, nada tenham feito 

nesse sentido, prova de des-
consideração e respeito para 
com o trabalho desenvolvido 
pelos bombeiros na primeira 
linha da pandemia”.

Segundo a LBP, fica mais 
uma vez provado que, “à falta 
de uma tabela de pagamentos 
adequada à realidade do CO-
VID-19 praticada pelo tutela e 
restantes ARS, na maior parte 
do País continuam a ser as as-
sociações e corpos de bombei-
ros a suportar os custos reais 
do transporte de doentes não 
urgentes gerados com a pan-
demia”. 

Neste momento, salvo o 
caso do Algarve, frisa a LBP, 
“em todas as restantes regiões 
os bombeiros continuam a ser 
ressarcidos como se não hou-
vesse pandemia nem cuidados 
especiais e despesas acrescidas 
com essa missão”.

Garantido adicional de 3 milhões
OE2021 

As associações humanitárias 
de bombeiros vão receber 
uma verba adicional de três 
milhões de euros no próximo 
ano para fazer face aos cons-
trangimentos financeiros de-
vido à pandemia de covid-19, 
segundo uma proposta do 
Partido Socialista (PS).

Este apoio, a título extraor-
dinário, às associações huma-
nitárias de bombeiros na res-
posta à pandemia consta de 
uma proposta de aditamento 
do PS aprovada pelos deputa-
dos no âmbito da votação, na 
especialidade do Orçamento 
do Estado para 2021 (OE2021).

“Em 2021, a título extraor-

dinário, é transferida para 
as associações humanitárias 
de bombeiros a verba adi-
cional de 3.000.000 (euros) 
a fim de reforçar a respetiva 
capacidade operacional, de 
fazer face a constrangimen-
tos financeiros e a compen-
sar o esforço dos seus ope-
racionais que pratiquem 
atos diretamente relaciona-
dos com pessoas suspeitas 
e doentes infetados com a 
doença COVID-19”, refere a 
proposta de aditamento do 
PS, aprovada com a absten-
ção dos deputados da Ini-
ciativa Liberal e do Bloco de 
Esquerda.
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COVID-19

Subsídio de risco vai chegar 
aos quartéis dos voluntários
PANDEMIA

O subsídio de risco previsto no 
Orçamento de Estado para 2021 
(OE2021) destinado aos profis-
sionais de saúde que, na linha 
da frente, assumem o combate 
ao Covid-19 será atribuído tam-
bém a bombeiros voluntários, 
bem como a polícias e militares. 

O subsídio extraordinário de 
risco no combate à pandemia 
inicialmente, segundo a pro-
posta de OE2021 do Governo, 
destinava-se apenas a profis-
sionais do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) e dos e organis-
mos do Estado integrados no 
Ministério da Saúde com con-
trato de trabalho em funções 
públicas ou contrato de traba-
lho, incluindo os operacionais 
do Instituto Nacional de Emer-
gência Médica (INEM).

No entanto, por proposta 
do Partido Comunista Portu-
guês (PCP) “o subsídio extraor-
dinário de risco previsto no 
presente artigo é ainda atri-
buído em 2021, com as devidas 
adaptações, aos demais profis-
sionais dos serviços essenciais 
da responsabilidade do Esta-
do”, para os quais acréscimo 

não é de 20% como no caso dos 
profissionais do SNS, mas de 
10% do salário base, com o mes-
mo limite de 50% do IAS por 
mês.

Segundo a portaria que va-
lida a proposta do PCP, estão 
abrangidos por este apoio ex-
cecional  os profissionais das 
“forças e serviços de seguran-
ça e de socorro, incluindo os 
bombeiros voluntários, e das 
forças armadas, os trabalha-
dores dos serviços públicos 
essenciais, de gestão e manu-
tenção de infraestruturas es-
senciais, bem como outros ser-
viços essenciais”.

Cobertura antiviral para macas
BRAGANÇA

Os Voluntários de Bragança re-
forçaram a segurança contra a 
covid-19 com a instalação nas 
ambulâncias de uma “cobertu-
ra antiviral para macas”. Este 
novo equipamento, conforme 
explica o 2.º comandante Car-
los Martins é “uma espécie de 
incubadora em tamanho gran-
de” que envolve o doente tanto 
em situação de urgência como 
em transporte não urgente. Re-
giste-se que este corpo de bom-
beiros já usava uma cortina 
para doentes sentados.

O comandante José Fernan-
des revela que depois de meses 
de quase paragem o serviço de 
transporte de doentes aumen-
tou “sobretudo nos últimos 
meses, com o transporte de 
doentes urgentes e não urgen-

tes a disparar de 17, em março, 
para 171, em novembro”.

Para esta realidade contri-
buem o aumento do número 
de casos de infeção pelo novo 
coronavírus e também as re-
gras impostas pela Direção 
Geral da Saúde, que reduzi-
ram o número de pessoas por 
viatura e obrigam a mais via-
gens para as consultas ou tra-
tamentos.

Segundo o comando, os 
Bombeiros de Bragança per-
correm, diariamente,  “seis a 
sete mil quilómetros” a trans-
portar doentes dentro e para 
fora da região, em 30 ambulân-
cias com 20 motoristas, numa 
média de 32 serviços por dia. O 
correspondente aumento de 
faturação não cobre, porém, 
as crescentes das despesas 
com consumíveis, nomeada-
mente com equipamento de 
proteção individual (EPI).
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INOVAÇÃO 

“DIF-Jacket” é o nome do pro-
jeto que está a ser desenvolvi-
do pelo Centro Tecnológico 
das Indústrias Têxtil e do Ves-
tuário de Portugal (CITEVE) 
com a colaboração da Escola 
Nacional de Bombeiros (ENB) 
visando a produção de um ca-
saco inovador de proteção tér-
mica para bombeiros.

DIF-Jacket procura ser uma 
nova na gestão da quantida-
de de energia térmica contida 
num casaco de bombeiro du-
rante o combate ao incêndio 
e assim prevenir queimaduras 
na pele. O que poderá resultar 
numa nova solução em ter-
mos de Equipamento de Pro-
teção Individual (EPI).

Apesar do objetivo prin-
cipal ser a construção de um 
casaco com elevado desem-
penho térmico, também se 
pretende aprofundar o conhe-

cimento sobre o estado tér-
mico do bombeiro durante 
o incêndio e como vários fa-
tores afetam a resposta tér-
mica do corpo. Além do CI-
TEVE, integram este projecto 
o CEFT-Centro de Estudos de 
Fenómenos de Transporte e 
o CeNTI-Centre of Nanotech-

FORMAÇÃO 

De acordo com dados recolhi-
dos junto dos formandos que 
frequentaram as ações de for-
mação ministradas pela Escola 
Nacional de Bombeiros (ENB), 
de janeiro a setembro de 2020, 
o nível de satisfação fixa-se glo-
balmente em 98,42% segundo 
dados revelados pela institui-
ção. 

Os resultados obtidos por 
inquéritos, preenchidos pe-
los bombeiros no final de cada 
ação, revelam que 6.082 forman-
dos se manifestaram satisfeitos 

CITEVE e ENB cooperam

com as matérias ministrada, e 
apenas 98 insatisfeitos, num 
total de 6.197 avaliações.

Entre os 14 indicadores 
analisados, a aplicabilidade 
da formação e a coordenação, 
são aqueles que atingem valo-
res mais elevados, seguidos do 
conteúdo da ação e das expeta-
tivas. A compilação de avalia-
ção dos 1.º, 2.º e 3.º trimestres 
de 2020 foi realizada com base 
em dados extraídos da avalia-
ção de reação, constantes do 
Dossier Técnico Pedagógico.

nology and Smart Materials.
No âmbito deste projeto, 

deverá realizar-se no próxi-
mo ano um workshop para 
apresentar e divulgar diretri-
zes de combate ao incêndio 
que possam ser adotadas pe-
las corporações de bombei-
ros.

UFCD surge 
reestruturada 
e adaptada
E-LEARNING 

Devido à pandemia de CO-
VID-19 a Escola Nacional de 
Bombeiros (ENB) procedeu à 
reestruturação da Unidade de 
Formação de Curta Duração 
(UFCD) Liderança na Ativida-
de de Bombeiro – Desenvolvi-
mento, no sentido de passar a 
ser ministrada totalmente em 
regime de e-learning. A pri-
meira ação decorreu de 9 a 22 
de novembro.

Trata-se de uma UFCD com-
posta de 25 horas, sendo que 
sete já se realizavam à distân-
cia. As restantes 18 horas - que 

deveriam ter lugar no Centro de 
Formação de Sintra – passaram 
agora a ter a nova modalidade, 
sem qualquer sessão presencial. 

Além da plataforma e-lear-
ning da ENB é utilizada uma fer-
ramenta de comunicação à dis-
tância síncrona, a plataforma 
Zoom, de modo a implementar 
esta ação de formação comple-
tamente à distância.
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Municipais promovem recruta
TAVIRA

A Escola Nacional de Bombei-
ros (ENB) iniciou no dia 2 de 
novembro a recruta dos Bom-
beiros Municipais de Tavira. A 
iniciativa contou com a pre-
sença do presidente da ENB, 
José Ferreira, e da vogal da di-
reção da instituição, Susana 
Silva. 

O curso de formação é coor-
denado pela ENB, tem a dura-
ção de 1046 horas e conta com 
a participação de nove recru-
tas. Os bombeiros estagiários 
vão receber formação nos cen-
tros de formação da ENB, no 
Batalhão de Sapadores Bom-
beiros do Porto e no Corpos 
de Bombeiros Voluntários de 
Portimão.

Aposta no emprego 
e em novas competências
FAMALICENSES

“A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários Famali-
censes, já no início do próximo 
ano, dará um passo significativo, 
no desenvolvimento de compe-
tências de empregados e desem-
pregados da região e do municí-
pio com implementação de um 
projeto de Formação Modular 
Certificada”, anuncia a institui-
ção em comunicado. 

Este modelo de formação de 
curta duração pretende, explica 
fonte da associação, vida “pro-
mover a sustentabilidade e a 
qualidade do emprego e apoiar 

a mobilidade laboral na adapta-
ção dos trabalhadores, das em-
presas, das organizações e dos 
empresários, à mudança”. 

Este projeto tem uma dura-
ção de implementação de dois 
anos, ou seja até 2022, sendo que 
esta instituição compromete-
-se a desenvolver formação nas 
áreas da Saúde, Segurança e Hi-
giene no Trabalho, Proteção de 
Pessoas e Bens e Silvicultura e 
Caça. 

A operacionalização desta 
ação, será feita nas instalações 
dos Famalicenses, mas também 
em empresas, organizações ci-
vis e sociais, parceiros institu-
cionais, como juntas de fregue-
sias e espaços comunitários, em 

formato Laboral ou Pós-Laboral. 
De realçar que este projeto, 

financiado pelo Programa Ope-
racional Inclusão Social e Em-

prego (POISE), permite formar 
cerca de 720 ativos.
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Autarca agradece cooperação

LOUSADA

Em tempo de pandemia e de crise 
profunda, as autarquias de todo o 
País reinventam-se com projetos e 
estratégias na tentativa de minimizar 
danos, nomeadamente com a promo-
ção de “uma série de iniciativas que 
visam auxiliar as famílias e a econo-
mia local, com particular incidência 
nos comerciantes”, como é o caso da 
Câmara Municipal de Lousada.

Nesta senda, surge a campanha 
“Cheque-Prenda Lousada Natal” que 
para além de impulsionar a econo-
mia local permite reencaminhar 10% 
do valor global das vendas para insti-
tuições de apoio social e para os Bom-
beiros Voluntários de Lousada, onde 
funcionam os postos de venda, destes 
títulos que permitem presentear for-
ma original de amigos e familiares e 
apoiar os comerciantes lousadenses.

VIANA DO CASTELO 

O presidente da Comunidade 
Intermunicipal do Alto Minho 
(CIM Alto Minho), também 
edil de Viana do Castelo, mar-
cou presença na cerimónia de 
reconhecimento à missão as-
sumida e cumprida pelos 26 
corpos de bombeiros no com-
bate os incêndios no distrito 
vianense em períodos mais crí-
ticos, nomeadamente nas duas 
primeiras semanas do mês de 
setembro. José Maria Costa 
agradeceu, assim, aos 110 ope-
racionais que no terreno com-

Cheque-prenda 
apoia causas

bateram aos incêndios rurais, 
destacando o seu “empenho e 
dedicação”.

Integraram este dispositivo 
especial no distrito equipas de 
bombeiros voluntários de Fa-
nhões, Caneças, Sacavém, Ca-
marate, Odivelas, Moscavide, 
Bucelas, Loures, Zambujal, Al-
moçageme, Sintra, Queluz, Al-
gueirão Mem Martins, Queluz, 
São Pedro Sintra, Montelavar.  
No combate às chamas esteve 
também o Grupo de Reforço 
de Ataque Ampliado (GRUA-
TA) de Lisboa constituído por 
operacionais dos quartéis de 
Algés, Oeiras, Paço de Arcos, 
Sacavém, Caneças, Linda a Pas-

tora, Carnaxide, Agualva do 
Cacém, Oeiras e Caneças, num 
total de 96 homens.

Recorde-se que, mais uma 

vez, uma equipa dos Bombei-
ros do Beato e Penha de França, 
num total de 14 soldados da paz, 
estiveram em permanência na 

região durante todo o verão, na 
designada “época crítica” de in-
cêndios.

Bombeiros 
solidários
FAMALICÃO

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Fa-
malicão distribuiu cerca de três 
centenas de cabazes com bens 
de primeira necessidade pelas 
famílias mais carenciadas deste 
concelho do distrito de Braga. 

Esta ação de solidariedade, 
realizou-se no 19 de dezembro, 
no quartel dos Voluntários de 
Famalicão. Em comunicado a 
instituição explica que “a título 
excecional, devido à pandemia”, 
as ofertas foram entregues aos 
presidentes das juntas de fregue-
sias do concelho, que, posterior-
mente, as fizeram chegar a casa 
dos beneficiários.
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Tributo
FÁTIMA 

Amorim Gonçalves, presidente da 
direção da Associação de Bombei-
ros Voluntários de Fátima, esteve 
em representação dos Bombeiros 
na missa em memória das vítimas 
da pandemia de COVID-19, que 
decorreu na Basílica da Santíssi-
ma Trindade, no passado mês de 
novembro, cerimónia que reuniu, 

entre outras individualidades, o 
presidente da República Marce-
lo Rebelo de Sousa e o primeiro 
ministro António Costa e esposa.

O jornal Bombeiros de Portu-
gal apurou que após a celebração 
Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu 
que inauguração do futuro com-
plexo operacional dos Voluntá-
rios de Fátima, pudesse coinci-
dir com as Jornadas Mundiais da 
Juventude, que se realizam em 
Portugal em 2023.

ANEPC distingue 
comandante 
ARCOS DE VALDEVEZ 

O Comandante dos Bombei-
ros Voluntários de Arcos de 
Valdevez, Filipe Guimarães, 
foi recentemente, reconheci-
do com um louvor da Autori-
dade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil (ANEPC). 

Esta distinção é justifica-
da pelas “as suas excelentes 
qualidades pelas quais tem 
pautado toda a sua condu-
ta ao comando do Corpo de 
Bombeiros Voluntários da 
Mui Nobre Associação Hu-
manitária de Bombeiros Vo-
luntários de Arcos de Valde-
vez”. 

Ainda segundo a ANEPC 
este voto de louvor enaltece 
o dinamismo e a “excelente 
preparação técnica e invul-

gar capacidade de trabalho 
e iniciativa, persistência e es-
forço constante, são a base da 
forma firme do seu desempe-
nho ao serviço dos Bombei-
ros Portugueses, na proteção 
e socorro da comunidade”. 

O comandante Filipe Gui-
marães recebeu a distinção 
das mãos do comandante 
distrital de Viana do Castelo, 
Marco Domingues, acompa-
nhado do segundo Coman-
dante, Paulo Barreiro, que, 
em representação do então 
ainda Comandante Nacional 
de Emergência e Proteção, 
José Duarte Costa, numa sim-
bólica sessão realizada no sa-
lão nobre das renovadas ins-
talações desta associação.

Em declaração aos jorna-
listas o presidente da direção 
desta instituição, Germano 
Amorim, deixou os parabéns 

ao comandante da mesma for-
ma que se congratulou com o 
público “reconhecimento da 
excelência do imprescindível 
trabalho e dedicação a estas 
nobres funções em prol da as-
sociação e de toda a comuni-
dade”.

População reitera apoio
CONCELHO DAS CALDAS DA RAINHA 

Os bombeiros voluntários das 
Caldas da Rainha receberam da 
população e das autarquias do 
concelho mais de 138 mil euros. 
Esta verba obtida numa cam-
panha de angariação de fundos 
vai permitir apoiar a instituição 
que, tal como as congéneres de 
todo o País, enfrenta sérias difi-
culdades em fazer às crescentes 
despesas associadas às missões 
de combate e controlo da pan-
demia.

Refira que para a este mon-
tante contribuíram, também, 

os próprios bombeiros volun-
tários prescindiram de uma 
verba de 8.881 euros referente à 
participação no dispositivo de 
combate a incêndios florestais, 
em prol da associação. Neste 
cortejo de oferendas, este ano 
formatado às regras da pande-
mia, a câmara municipal com-
participou com 22 mil euros, 
sendo que para esta elevada 
quantia contribuíram, ainda, 
entidades e particulares de to-
das as 12 freguesias deste muni-
cípio do distrito de Leiria.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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ESPOSENDE 

A Câmara Municipal de Espo-
sende vai atribuir apoios e isen-
tar de taxas, instituições e cole-
tividades concelhias, de acordo 
com deliberação aprovada, 
por unanimidade, em reunião 
de Câmara, no valor global de 
169.809 euros.

O município anuncia que 
vai assegurar diretamente os 
“encargos financeiros referen-
tes aos seguros de acidentes de 
trabalho, da frota automóvel, de 
responsabilidade civil de trans-
porte de doentes e das embar-
cações das associações”. No caso 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Esposende, a verba cifra-se nos 
9.770 euros, enquanto a referen-
te à Benemérita Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Fão 
corresponde a um investimen-
to de 9.976 euros.

Colaboração 
renovada 
recebe 
reforço
MÉRTOLA

A Câmara Municipal de Mér-
tola renovou o protocolo de 
colaboração com a e reforçou 
o apoio aos bombeiros do con-
celho.

Segundo a informação dis-
ponibilizada pela autarquia, 
esta deliberação permite um 
“investimento crucial” para 
fazer face às necessidades reais 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Mértola.

No âmbito deste acordo o 
município assegura “um refor-
ço da verba anual de apoio ao 
investimento”, e a outras deci-
sões “consideradas fundamen-
tais num momento de dificul-
dades acrescidas”.

Assim, de forma a fortalecer 
e assegurar as melhores con-
dições ao desenvolvimento 
da atividade e prontidão na 

resposta foi ainda assegurado 
o funcionamento das ECINS e 
ELACS, no período entre maio 
e outubro de 2020, no valor de 
8.800 euros. A autarquia apos-
tou, também, no apoio à aqui-
sição de uma viatura de trans-
porte de doentes não urgentes, 
com uma verba de 23.195,11 eu-
ros, e na reparação da viatura 
de desencarceramento, no va-
lor de 23.750 euros.

No que concerne ao Serviço 
Municipal de Proteção Civil, a 
autarquia reconhece “o papel 
fulcral dos bombeiros como 
uma parceria indispensável 
para dar resposta eficaz na pre-
venção e proteção de pessoas e 
bens, desta forma, no presente 
ano, a verba atribuída é de cer-
ca de 75 mil euros. Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Mértola”.

GIPE financiado
TORRES NOVAS

Em recente reunião camarária 
o executivo torrejano aprovou a 
atribuição de um subsidio de 16 
mil euros à Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Volun-
tários Torrejanos (AHBVT) para 
apoio ao Grupo de Intervenção 
Permanente (GIPE).

A disponibilização desta ver-
ba surge ao abrigo do protocolo 
entre as duas instituições que 
viabiliza a manutenção desta 
equipa que trabalha em alerta 

permanente em sistema de 
"espelho", de modo a garantir 
a capacidade de resposta ao so-
corro e saúde dos cidadãos e, 
em simultâneo, permitir uma 

maior proteção dos bombei-
ros com redução do risco de 
contágio pela COVID-19, cons-
tituindo-se por equipas fixas 
em rotação diária.
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Verba permite suavizar perdas
OLIVEIRA DO BAIRRO 

O executivo da Câmara Munici-
pal de Oliveira do Bairro apro-
vou a atribuição de uma verba 
extraordinário de 40 mil euros, 
à associação de bombeiros local.

De acordo com Duarte Novo, 
presidente da autarquia, este 
apoio tem como objetivo “per-
mitir o equilíbrio financeiro” 
da instituição explicando que 
tem  acompanhado “bem de 
perto, as dificuldades e desafios 
que a conjuntura de pandemia 
tem apresentado a todas as en-
tidades do concelho”, e que as-
sim sendo este financiamento  

“vai permitir suavizar a muito 
significativa perda de receita 
que a associação está a ter, em 
resultado da redução da pres-
tação de serviços de transpor-
tes de doentes urgentes e não 
urgentes, que coloca em causa 
a continuidade deste serviço à 
nossa população”.

Desde o início deste ano, o 
município investiu nos Bom-
beiros de Oliveira do Bairro 
150 mil euros, que permitem, 
no âmbito da parceria com a 
Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil, garan-

EDP entrega mais uma viatura
ALPIARÇA

Os Municipais de Alpiarça foi 
um dos corpos de bombeiros 
nacionais contemplados na 
quadra natalícia com uma nova 
viatura de prevenção a incên-
dios florestais oferecida pela 
EDP Distribuição.

A oferta decorreu no âmbito 
do programa “Doar para Prote-
ger” da empresa energética, que 
tem como objetivo apoiar insti-
tuições que desenvolvem ativi-
dades na proteção da floresta, 
limpeza de vegetação e reflores-
tação.

Este programa, que vai na 
sua quarta edição, já “doou 85 
viaturas que têm permitido col-
matar necessidades prementes 
das autarquias e comunidades 
locais, nomeadamente bom-
beiros e serviços municipais de 
sapadores florestais, capacitan-
do a resposta na salvaguarda da 

tir ao concelho uma Equipa de 
Intervenção Permanente (EIP).

Duarte Novo justifica que 
esta parceria surge da “neces-
sidade de garantir que os bom-
beiros consigam responder de 
forma eficaz e em segurança às 
necessidades da população”. 

“A Câmara Municipal tem 
trabalhado com esta associa-
ção, de forma a encontrarmos 
as melhores soluções para 
todas as insuficiências e pro-
blemas que vão naturalmente 
aparecendo”, acrescenta ainda 
o autarca.

floresta, das vidas e bens da po-
pulação que em conjunto ser-
vem”, explica um comunicado 
de imprensa da EDP.

De acordo com as metas es-
tabelecidas para o ano de 2020, 
a EDP distribuição vai oferecer 
16 viaturas a outras tantas ins-
tituições de norte a sul do país, 
num investimento que ronda 
os 150 mil euros.

A cerimónia de entrega 
desta “prenda de Natal” de-
correu no quartel dos munici-
pais, e contou com a presença 
de João Torres, presidente do 
Conselho de Administração 
da EDP Distribuição, de outros 
responsáveis da empresa, do 
comandante dos bombeiros, 
Hugo Teodoro, e outros ele-
mentos da corporação, e de 
responsáveis da Câmara de Al-
piarça.

http://www.bombeirosdeportugal.pt


MEIOS E EQUIPAMENTOS
 20 • bombeirosdeportugal.pt novembro|dezembro 2020

Flavienses reforçam 
competências 
CHAVES 

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários Fla-
vienses investiu 15 mil euros na 
aquisição de um limpa-neves 
permitindo aos operacionais 
intervir em condições mais ad-
versas, durante o inverno. Este 
novo equipamento, composto 
por pá, depósito e espalhador 
de sal, foi instalado num veí-
culo florestal de combate a in-

cêndios (VFCI 04), conferindo 
versatilidade a uma viatura 
adquirida no último verão. 

Para o presidente da Câma-
ra Municipal de Chaves, Nuno 
Vaz, “este é mais um sinal de 
que o esforço de financiamen-
to que o município tem pro-
piciado às instituições sem 
fins lucrativos”, neste caso aos 
bombeiros, que agora veem 
ampliada a “capacidade de 
resposta às múltiplas necessi-
dades da comunidade flavien-
se”. 

O equipamento limpa-ne-
ves “vem colmatar uma carên-
cia manifesta no domínio da 
assistência rodoviária contri-
buindo, assim, para melhorar 
operacionalidade e eficiência 
no socorro e na proteção de 
pessoas e bens”, frisa o autarca.

Já o presidente da direção 
associação humanitária, Nuno 
Coelho Chaves, que esta com-
pra “suporta uma lógica de 
reforço das condições sociais 
e operacionais dos Flavienses, 
assumida pela associação e 

que tem encontrado na câ-
mara municipal um apoio 
crucial”. 

“Apesar das contrarieda-
des e desafios que 2020 nos 
tem colocado, continuamos 
apostados em priorizar a 
segurança e o bem-estar da 
população local”, refere o di-
rigente. 

“Este novo equipamento é 
preponderante no processo 
de reposição de normal circu-
lação e prestação de socorro 
às populações em episódios 

de queda de neve e formação de 
gelo, como o ocorrido no início 
do mês, impedindo que as al-
deias do concelho fiquem isola-
das. Já o testámos e é, de facto, 
uma mais-valia bastante rele-
vante”, assinala o comandante 
José Lima.

Registe-se que este ano o par-
que de viaturas dos Flavienses 
foi reforçado duas ambulâncias 
de transporte múltiplo (ABTM) 
e um VFCI.

sofia.ribeiro@lbp.pt

http://www.bombeirosdeportugal.pt
mailto:sofia.ribeiro%40lbp.pt?subject=
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Autarquia amplia investimento
CASCAIS

A Câmara Municipal de Cascais, 
através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, acaba de reforçar 
as cinco associações de bombei-
ros voluntários do concelho com 
mais equipamentos de proteção 
individual para o COVID-19.

Desta vez estão a ser distribuí-
das pelas cinco associações, 2.400 
batas, cinco mil máscaras cirúrgi-
cas, duas mil máscaras FFP2, 500 
fatos de proteção XL e 50 caixas 
de luvas de tamanho variado.

Desde o princípio da pande-
mia a Câmara de Cascais atribuiu 
aos bombeiros do concelho equi-
pamentos no valor de mais de 
350 mil euros e facultou também 
a cada uma das cinco associações 
um apoio extraordinário de 70 
mil euros destinados a cobrir 
prejuízos decorrentes da perda 
de receitas e o aumento exponen-
cial de despesas.

Painéis solares poupam custos 
VILA DO CONDE  

Com a determinação expres-
sa de que “os bons projetos 
não se adiam”, mesmo em 
tempo de todas as incertezas, 
os Bombeiros de Vila do Con-
de, numa parceria com a EDP 
Comercial, instalaram, na co-
bertura das suas instalações, 
72 painéis fotovoltaicos que 
vão permitir uma redução 
anual de 36,6% na conta da 
eletricidade.

A instituição explica que a 
“a concretização deste proje-
to, sem necessidade de inves-
timento inicial, tem retorno 

assegurado, pois permitirá 
o autoconsumo da energia 
produzida, satisfazendo, 
desta forma, parte das suas 
próprias necessidades ener-
géticas”.

Nesta parceria “o ambien-
te também ganha, dado que 
a eletricidade produzida pe-
los painéis é 100% verde, por 
ser obtida a partir da energia 
solar, o que permitirá redu-
zir a pegada ecológica num 
valor superior a 7 toneladas 
anuais de CO2” assinala fon-
te dos bombeiros.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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A Câmara Municipal de Paredes 
formalizou no dia 15 deste mês 
um contrato de cooperação com 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Cete 
visando o apoio financeiro no 
âmbito das obras de requalifica-
ção do quartel. 

Este acordo, como o jornal 
Bombeiros de Portugal anteci-
pou na ultima edição mensal, 
prevê o apoio financeiro de 275 
mil euros para os trabalhos de 
beneficiação e modernização do 
complexo operacional. 

Alexandre Almeida, presi-
dente da autarquia, reconhece 
urgência nesta intervenção para 
a qual será atribuído “um apoio 
monetário dividido em três 
tranches, sendo 50 mil euros pa-
gos ainda em 2020, o valor de 150 
mil euros no final do ano de 2021 
e o remanescente no valor de 75 
mil euros que serão pagos até fi-
nal de 2022”.

A cerimónia de celebração do 
protocolo realizou-se no salão 
nobre da câmara municipal e 

contou com a presença do ve-
reador da Proteção Civil, Elias 
Barros, do presidente da Dire-
ção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 

Cooperação formalizada 
PAREDES

Salto tecnológico
CASCAIS 

Ascendem a 650 mil euros as 
duas intervenções em curso, e a 
iniciar-se em breve, no quartel 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Cas-
cais. Ambas se devem ao apoio 
integral do Orçamento Partici-
pativo da Câmara Municipal de 
Cascais de 2018 e 2019.

A primeira intervenção, a 
concluir até final do ano e após 

25 anos da inauguração daque-
las instalações, incluiu a insta-
lação de painéis fotovoltaicos, 
que permitiram reduzir já para 
um terço a fatura energética, 
painéis solares para aquecimen-
to de águas, também já com 
economias evidentes, a substi-
tuição da maioria das janelas de 
modo a insonorizar e climatizar 
o ambiente, a reabilitação de 
balneários, camaratas e insta-
lações sanitárias masculinas e 
femininas, a substituição de pa-
vimentos, relocalização das ins-

talações administrativas e re-
novar também a rede de águas.

A segunda intervenção, a 
iniciar-se em breve, prende-
-se com a instalação da subs-
tituição e ampliação da rede 
de novas tecnologias, que vão 
permitir, inclusive, certificar a 
própria operação. Com esse in-
vestimento será possível intro-
duzir ainda mais e melhores 
condições na gestão adminis-
trativa da Associação e na ges-
tão operacional do seu corpo 
de bombeiros.

Cete, Evandro Sousa, e de vários 
outros dirigentes da instituição 
e do comandante do corpo de 
bombeiros, Ezequiel Coelho 

Em nota publicada na pági-

na oficial do município é frisa-
do que “a Câmara de Paredes 
valoriza a estreita colaboração 
institucional na esfera da Pro-
teção Civil e reconhece a im-

portância que as Corporações de 
Bombeiros desempenham em 
casos de emergência e socorro e 
na defesa da floresta contra in-
cêndios”.
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Câmara oferece ambulância 
CRATO 

A Câmara Municipal do Crato 
acaba de entregar uma ambu-
lância aos bombeiros locais, 
contribuindo, desta forma, para 
o “reforço da capacidade res-
posta no auxílio às populações, 
nomeadamente no transporte 
de doentes não urgentes”.

Em nota publicada na página 
da autarquia é sublinhado que 
esta nova viatura é passível de 
ser adaptada para apoio ao ser-
viço de emergência. Também 
para dar resposta pandemia “a 
ambulância está equipada com 
manga de proteção, sistema de 
pressão negativa e de desinfe-

ção automática, para rápida 
reutilização”. 

No ato simbólico de dispo-
nibilização deste novo meio a 
este município do distrito de 
Portalegre marcaram presença 
no quartel o edil Joaquim Dio-
go vereador João Manuel Fari-
nha, tendo como anfitriões o 
comandante dos Voluntários 
do Crato, Avelino Dias, vários 
dirigentes da associação e ele-
mentos do corpo de bombei-
ros.

Quartel tem novo VUCI
LOURINHÃ

Os Voluntários da Lourinhã 
foram junto aos paços do con-
celho mostrar ao executivo 
camarário o novo Veículo de 
Combate a Incêndios Urbanos 
(VUCI) adquirida recentemen-
te, mas que ainda não está ao 
serviço do concelho.

Com um custo total de 244 
mil euros, o camião foi finan-
ciado pela autarquia, no âm-
bito de um protocolo firmado 
com a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários da 
Lourinhã, que recorreu a “em-
préstimo bancário para assegu-
rar as despesas com juros e IVA 
que, no entanto, serão poste-
riormente reembolsadas pela 
autoridade tributária” confor-
me dá conta a instituição.

“A viatura foi adquirida por 
um preço especial por ter esta-

do em exposição numa feira”, 
pois segundo Carlos Horta, 
presidente da direção da ins-
tituição, o VUCI está avalia-
do em 300 mil euros.  O anti-
go veículo “já tinha muitos 
anos”, ainda assim foi possí-
vel recuperar diverso equipa-
mento para instalar na nova 
aquisição.

O presidente da Câmara 
Municipal da Lourinhã de-
fende que “uma vez que o 
veículo existente não tinha 
condições, nomeadamente 
para intervenção em incên-
dios urbanos esta viatura vem 
compensar essa situação”. Se-
gundo João Duarte Carvalho, 
“trata-se de uma mais-valia 
para o concelho” que garante 
maior segurança aos muníci-
pes”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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A EDP Distribuição ofertou, re-
centemente, uma carrinha aos 
Voluntários de Bragança.  

José Fernandes, o comandan-
te dos bombeiros brigantinos, 
explica que esta “viatura de 
tração às quatro rodas servirá, 
sobretudo, para alguns servi-
ços no Inverno, pois nesta épo-
ca, várias são as instituições de 
apoio social que, por causa do 
gelo e da neve, não conseguem 
chegar às aldeias mais isoladas 
e de difícil acesso”. Assim sen-
do, com a nova viatura os bom-
beiros podem mais facilmente, 
fazer a entrega de comida e de 
medicamentos aos idosos que 
recebem apoio domiciliário.

“Com o apoio da autarquia, 
fizemos o pedido à EDP que nos 
doou o carro que vamos agora 
transformar e adaptar a novas 
funções”, acrescenta José Fer-
nandes.

Sobre este apoio que surge 
no âmbito do programa “Doar 
Para Proteger”, Francisco Cam-
pilho, diretor da EDP Distribui-

ção, explica que a estratégia é 
apoiar as áreas da proteção ci-
vil, ambiente e biodiversidade, 
com a doação de material que 
permita reforçar a proteção 
das pessoas, dos seus bens e da 
natureza. 

“Esta ação insere-se num 
programa mais amplo de pro-
ximidade das populações e 
entidades locais, que prestam 

Parque de viaturas renovado
BRAGANÇA

AVEIRO

No âmbito do Programa de Ação 
de Apoio à Atividade Social e 
Económica /Operação Anti Co-
vid-19 (PAAASE 2020), a Câmara 
Municipal de Aveiro, conside-
rando “aumento das despesas e 
da redução de receitas em con-
sequência da pandemia”, deli-
berou aprovar novas adendas 
aos protocolos firmados. já este 
ano. com os corpos de bombei-

ros do município, garantindo 
um adicional de 30600 euros.

Segundo divulga a autar-
quia a Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Guilherme 
Gomes Fernandes – Bombeiros 
Novos de Aveiro recebe mais 
5.400 euros, sendo que no total 
no ano de 2020 o apoio finan-
ceiro ascende aos 196 mil eu-
ros.

À Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Aveiro – Bombeiros Velhos de 
Aveiro foram entregues 25.200 
euros, sendo a comparticipa-
ção global anual de cerca de 
232.600 euros.

Fonte da autarquia regista 
ainda que “em agosto de 2020, 
a Câmara Municipal de Aveiro 
já tinha realizado adendas aos 
protocolos com as associações 
de bombeiros no valor de 50 
mil euros”.

serviços às populações, no-
meadamente, nas vertentes 
do socorro e segurança, pro-
teção da floresta e vegetação”.  
O mesmo responsável regista 
que que esta campanha já per-
mitiu entregar, nos últimos 
anos, “perto de 90 viaturas”.

O parque de viaturas dos 
Bombeiros de Bragança rece-
beu ainda, no decorrer deste 

ano, cinco novas ambulâncias 
incluindo uma ao serviço do 
Instituto Nacional de Emer-
gência Médica.

O comandante refere que 
esta era uma necessidade pre-
mente “nesta altura em que o 
trabalho da corporação tem 
aumentado devido à pande-
mia”. 

“Queremos prestar o me-

lhor serviço aos nossos utentes. 
Um serviço de qualidade, de 
conforto e de segurança. É por 
isso que a direção e o comando, 
em estreita colaboração, decidi-
ram, em tempos difíceis, adqui-
rir as cinco novas ambulâncias”, 
que resultam de um investi-
mento de 180 mil euros. 

Numa sessão simbólica, por 
imposição da pandemia, o pre-
sidente da direção da associa-
ção humanitária, José Moreno, 
fez questão de assinalar que 
“num ano tão atípico”, tornou 
impossível a realização da tradi-
cional festa de natal.

“Todos os anos temos feito 
jantar de Natal com distribui-
ção de prendas. Como este ano, 
por causa da trágica pandemia, 
não podemos fazer nada, op-
tamos por distribuir uns vou-
chers a todos os bombeiros e 
aos seus filhos”.

Na cerimónia, foram ainda 
descerradas placas no monu-
mento evocativo ao bombeiro 
em memória de dois elementos 
Bombeiros de Bragança mortos 
em serviço, um deles este ano.

A redação com brigantia.pt

https://brigantia.pt/
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NORTE  A SUL

ALIJÓ

O Município de Alijó atribuiu 
um apoio adicional às cinco as-
sociações humanitárias de bom-
beiros voluntários do concelho, 
num valor global de 28 mil euros.

Segundo a autarquia esta 
comparticipação “representa 

uma majoração de 10 euros por 
cada 24 horas de integração de 
cada bombeiro no Dispositivo 
Especial de Combate a Incên-
dios Rurais (DECIR), entre ju-
nho e setembro deste ano”.

Com atribuição deste apoio, 
a câmara municipal entende 
reconhecer “o empenho dos 
bombeiros do que abdicam do 
seu tempo pessoal e familiar 

para proteger as vidas e os bens 
da população em geral, durante 
o período mais crítico do com-
bate aos incêndios florestais”.

Este é já o terceiro ano con-
secutivo que este executivo 
atribui este apoio suplementar 
ao subsídio que já é concedido 
anualmente aos Voluntários de 
Alijó, do Pinhão, de Sanfins do 
Douro, de Favaios e de Cheires.

Oferta requalificada
SALVATERRA DE MAGOS 

Os Bombeiros Voluntários de 
Salvaterra de Magos iniciaram 
o ano com a entrada ao serviço 
de mais uma viatura de trans-
porte de doentes não urgentes 
(VDTD), repetindo a iniciativa 
tomada no início de 2020.

As duas viaturas reforçam a 
frota de transporte de doentes 
não urgentes, para permitir fa-
zer face aos inúmeros pedidos 

de consultas, tratamentos, 
fisioterapias e hemodiálises 
vindos da população local.

A aquisição da segunda 
VDTD foi possível graças à 
disponibilidade da autarquia 
local, empresas e donativos 
de pessoas que diariamente 
colaboram com o corpo de 
Bombeiros de Salvaterra de 
Magos.

Efetivo recebe 
novos operacionais
ÁGUAS DE MOURA 

-O quartel dos Bombeiros de Águas 
de Moura recebeu três novos ope-
racionais. Após conclusão do curso 
de formação, estágio probatório e 

provas de ingresso, formalizaram 
o compromisso de honra, e assim 
sendo, já ostentam as divisas de 
bombeiro de 3.ª, cumprida que 
está a primeira de muitas outras 
etapas de um percurso que se es-
pera longo e bem-sucedido.

“Agora resta desejar-lhes mui-

ta sorte e muito sucesso na sua 
carreira ao serviço de todos nós 
e de Portugal. Parabéns a todos”, 
são os votos endereçados aos no-
vos elementos nas redes sociais 
pelo comando e também pela di-
reção desta associação humanitá-
ria do concelho de Palmela.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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A PROTEÇÃO não é uma OPÇÃO... É a tua missão

ALERTA VERMELHO

O atual contexto de Pandemia veio reforçar 

ainda mais a importância da utilização do 

Equipamento de Proteção Individual.

A Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, numa parceria com a Direção-

Geral da Saúde, lança a Campanha de Proteção 

COVID-19, dirigida aos Bombeiros Portugueses, 

atendendo à sua Missão e ao seu grau de 

exposição ao risco de contágio.

“A proteção não é uma opção, é a tua missão” 

é o mote desta campanha, procurando-se 

sensibilizar os bombeiros portugueses para a 

necessidade do uso do EPI em todas as missões a 

que sejam chamados a intervir.

Esta Campanha assume especial importância 

uma vez que o risco de contaminação está 

presente em todas as missões em que os 

bombeiros são chamados a intervir. 

A concretização desta divulgação só foi 

possível graças à excelente colaboração do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Odivelas, a 

quem a DNB muito agradece. 

Uma Campanha de Bombeiros para 

Bombeiros!

Para mais informações ou esclarecimentos 

contacte a Divisão de Segurança, Saúde e Estatuto 

Social da Direção Nacional de Bombeiros 

(ANEPC), através do telefone 214 247 100 ou do 

endereço eletrónico dsses@prociv.pt.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
mailto:dsses%40prociv.pt?subject=
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QUADRO DE COMANDO
Nova adjunta e promoções
CARCAVELOS E SÃO DOMINGOS DE RANA 

Os Bombeiros Voluntários de 
Carcavelos e São Domingos de 
Rana contam desde 11 de de-
zembro último com uma ad-
junta, Isabel Noronha Candeias, 
a primeira mulher integrada no 
quadro de comando da institui-
ção.

A nomeação de Isabel Can-
deias, elemento do corpo de 
bombeiros desde 1998, segun-
do o comandante Paulo Santos, 
“constitui o elo que faltava para 
que todo o corpo de bombeiros 
se sinta representado ao mais 
alto nível operacional da corpo-
ração”.

Segundo o mesmo respon-
sável, “a nova função constitui 
um novo desafio que irá cum-
prir certamente com o mesmo 
sentido de responsabilidade 
e espírito de missão atenden-
do aos sacrifícios que lhe serão 
exigidos, especialmente nestes 
tempos conturbados de grande 
empenho do corpo de bombei-
ros”.

Para a direção, “esta promo-
ção não se destina apenas a dar 
sinais ao corpo de bombeiros, 
é um sinal para toda a comuni-
dade”.

Novo comandante nos Municipais
TOMAR

O novo comandante dos Bombei-
ros Municipais de Tomar, Hum-
berto Morgado, tomou posse em 
cerimónia breve, presidida pelo 
edil Anabela Freitas, durante a 
qual recebeu o estandarte do cor-
po de bombeiros. Sucede ao co-
mandante Carlos Gonçalves que 
desempenhou a mesma função 
durante os últimos cinco anos. 

“O mais importante nos cor-
pos de bombeiros são os seus ele-

mentos e, desta forma, espero 
contar com a vossa dedicação e 
resiliência para que a mudança 
seja uma realidade”, lembrou o 
empossado. 

“Tenho como objetivos prio-
ritários o aumento de efetivos, 
como também já foi referido 
pela senhora presidente, uma 
abertura de uma recruta de 
bombeiros sapadores mas tam-
bém uma recruta de bombeiros 

voluntários e cursos de reci-
clagem para quem já está inte-
grado na carreira de bombeiro 
sapador, além de outra forma-
ção essencial”, disse Humberto 
Morgado, elencando como a 
aquisição de equipamentos de 
proteção individual, de veícu-
los, bem como de outros meios 
que permitam reforçar  a res-
posta dos municipais às popu-
lações.

A par da tomada de posse da 
nova adjunta procedeu-se ain-
da à promoção de dois bom-
beiros ao posto de subchefe e 
de nove elementos a 2.ª e 3.ª.



ANIVERSÁRIOS

ALCANENA

Municipais agraciados com reconhecimento e louvor

A Câmara Municipal de Alcanena 
aprovou um voto de reconhecimen-
to e louvor aos Bombeiros Munici-
pais por ocasião da recente passa-
gem do 80.º aniversário. A proposta, 
apresentada pelo Grupo Cidadãos 
por Alcanena, mereceu unanimida-
de do executivo.

A pandemia não permitiu os tra-

Vídeo de tributo substitui tradicionais comemorações 
VILA NOVA DA BARQUINHA 

Num “ano atípico e desafiante 
para todos” e no estrito cum-
primento das “medidas restri-
tivas impostas pela pandemia”, 
a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova da Barquinha, não deixou 
de assinalar o 95.º aniversário 
“embora de uma forma sim-

ples, mas plena de significa-
do”, conforme sublinha fonte 
da instituição. 

Sem lugar a festa, desfile ou 
jantar comemorativo, a asso-
ciação tentou reinventar-se 
adaptando-se “às circunstân-
cias, sem nunca esquecer a ra-
zão da sua existência os bom-

beiros que “diariamente em 
ambiente hostil, enfrentam 
um inimigo silencioso” e os 
associados que ajudaram a er-
guer e a manter viva esta qua-
se centenária organização. 

A data da “criação do corpo 
de salvação pública e da ban-
da de música dos bombeiros” 

foi devidamente assinalada 
com vídeo de homenagem a 
“todos aqueles que ao longo 
dos últimos 95 anos serviram 
a associação” de louvor aos 
voluntários que “todos os dias 
do ano executam com enor-
me profissionalismo e empe-
nho a missão da associação: 
bombeiros, músicos, corpos 
sociais e colaboradores”, con-
forme salienta o presidente 
da direção, António Ribeiro, 

que agradece publicamente “o 
trabalho desta direção e o mag-
nífico trabalho desenvolvido 
pelos bombeiros, com muitos 
sacrifícios pessoais e familia-
res”. Também o comandante 
do corpo dos Bombeiros de 
Vila Nova da Barquinha, Jor-
ge Gama, deixa, neste filme de 
pouco mais de sete minutos 
palavras de gratidão aos seus 
operacionais que defende se-
rem “os verdadeiros heróis”.

dicionais festejos ainda assim não 
foi esquecida a já longa e profícua 
história de “uma instituição de re-
conhecido mérito e capacidade de 
intervenção na sua área de ativida-
de”. 

“Mulheres e Homens de abnega-
ção total à causa pública, ao servir o 
outro, sob o lema “Vida por Vida”, 
continuam a honrar um legado de 
gerações”, pode ler-se no louvor a 
que a vereadora Maria João Rodolfo 
deu voz, em sessão camarária.

VIDAGO

Associação assinala 53.º aniversário

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vi-
dago assinalou a 8 de dezembro 
o 53.º aniversário com uma ce-
rimónia simbólica, na realida-
de a que a pandemia permitiu.  
O programa ficou reduzido ao 
hastear das bandeiras, à roma-
gem ao de saudade ao cemi-
tério em tributo a dirigentes, 
operacionais e associados que 
já partiram, a deposição de uma 
coroa de flores no monumento 
ao soldado da paz e a celebra-
ção religiosa.

O presidente da direção, 
Francisco Oliveira, nesta oca-
sião deixou uma mensagem 
de congratulação e agradeci-
mento a todo o Corpo de Bom-
beiros Voluntários de Vidago 
na qual assinala:

“Vivemos um momento 
difícil e preocupante na nos-
sa sociedade, devido à pande-
mia causada pelo coronavírus. 
Como todos sabem, a nossa 
Vila de Vidago, o nosso conce-
lho e a região do Alto Tâmega, 
enfrentam a terrível batalha 
de conter este maldito vírus 
que a todos aflige, e todos sem 
exceção, teremos de ter um pa-
pel ativo e decisivo para conter 

e combater esta pandemia”. 
O dirigente reforça a con-

fiança nas mulheres e nos ho-
mens que servem esta força 
de paz e se distinguem como 
“guardiões dos vidaguenses: 
sempre presentes”. Francis-
co Oliveira termina a missiva 
publicada na página oficial da 
instituição com um “profun-
do agradecimento” e “votos de 
muita coragem e de muita for-
ça anímica para que os Bom-
beiros Voluntários de Vidago 
continuem ao lado das popu-
lações, a qualquer hora do dia 
e todos os dias do ano, como 
têm feito ao longo da sua his-
tória”.

 28 • bombeirosdeportugal.pt novembro|dezembro 2020

https://www.youtube.com/watch?v=E56spwGNwa8&feature=youtu.be
http://www.bombeirosdeportugal.pt


VIDA ASSOCIATIVA

MASCOTES

As mascotes dos Bombei-
ros Voluntários de Mosca-
vide e Portela “Fire” e de 
Cascais “Sparki” encon-
traram-se para desejar um 
bom ano aos respetivos 
corpos de bombeiros e, 
por esta via, estender esse 
abraço a todos os opera-
cionais do país que nesta 
quadra natalícia e de fim 
de ano continuam na linha 
da frente.
Fica provado que, apesar 
das dificuldades sentidas e 
de todas as contingências 

ARRUDA DOS VINHOS 

Depois de um intervalo de 
mais de uma década, Rui Silva 
regressou à presidência da di-
reção da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Arruda dos Vinhos. 

O seu regresso corresponde 
a um desafio que lhe foi lança-
do por vários arrudenses e in-
clusive pelos próprios bombei-
ros. O antigo dirigente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses 
(LBP) e da Federação Distrital 
de Lisboa regressa assim para 
mais um mandato, que se pre-
tende de relançamento da pró-
pria instituição.

O dirigente manifesta-se sa-
tisfeito com o fato de ter con-
seguido reunir uma equipa 
jovem e renovada em torno de 
um “Compromisso Programá-
tico”.

Esse documento assume a 
defesa intransigente do corpo 
de bombeiros preservando a 
sua integridade, identidade e 
capacidade de intervenção, a 

possibilidade de renovação, 
faseada, da frota de ambulân-
cias de socorro e outros veícu-
los de intervenção, uma cam-
panha de admissão de novos 
associados na perspetiva do 
aumento da base social e do 
consequente reforço de pro-
veitos.

Os novos dirigentes pre-
tendem também criar uma 
comissão para se proceder, de 
imediato, à alteração dos Esta-
tutos, bem como, uma comis-
são para se proceder à criação 
e publicação de um “Regula-
mento de Distinções  Honori-
ficas”, para a associação.

Pretendem ainda recupe-
rar o projeto de instalação 
de um museu da instituição, 
para exposição de viaturas e 
diverso equipamento históri-
co que se encontra disperso e 
subaproveitado. 

A cerimónia de posse con-
tou com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal 

de Arruda dos Vinhos, André 
Rijo, que deixou palavras de 
incentivo aos novos dirigen-
tes, a promessa de reforço do 
subsídio mensal, a manuten-
ção da equipa de intervenção 
permanente (EIP) e a garantia 
de alcatroamento de toda a 
parada do quartel.

A assembleia-geral passa a 
ser presidida por Luis Peixoto, 
tendo como vice António To-
más dos Santos, como secre-
tário, António Duarte e como 
suplente Germano Costa.

O conselho fiscal tem 
como presidente, Armando 
Marques, como vice, Rui Al-
ves, como secretário Maria 
Inês Mendes e como suplen-
tes, Filipe Bento e Ana Rosa 
Ferreira.

A direção, liderada por Rui 
José Santos Silva, tem dois vi-
ce-presidentes, Pedro Paiva e 
Filipe Serrano, um secretário, 
Rui Freixo, um tesoureiro, 
Carla Silva, dois vogais, Paulo 
Dioniso e Acácio Raimundo, 
e como suplentes, José Rodri-
gues, Maria Rebeca e Quirino 
Lopes.

da pandemia, os bombei-
ros não perdem o bom 
humor para promover 
um encontro deste tipo 
que teve lugar no quartel 

dos Voluntários de Cas-
cais. Quem sabe, com este 
encontro não nasça uma 
ligação mais forte entre as 
próprias associações.
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Mensagem de Boas Festas

Alinhamos no dumping
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B em podem tentar 
esticar o lençol, 
mas já não dá. 
Falamos das 
ditas receitas dos 
bombeiros obtidas 
no transporte 
de doentes e 
na emergência 
p r é - h o s p i t a l a r. 

É que em abono da verdade 
se os bombeiros já faziam 

dumping, ou seja, obtinham 
receitas que estão abaixo do 
valor real do serviço, com a 
pandemia essa situação só se 
agravou. 

A LBP já o disse n vezes, 
e quem era suposto ouvir 
invariavelmente assobia 
para o lado.

Neste momento, feitas 
as contas, os orçamentos 
das associações são um 

dos maiores suportes do 
Ministério da Saúde para 
o pré-hospitalar e para o 
transporte de doentes não 
urgentes. Neste caso, por 
maioria de razão, devido 
ao fato de estar restringido 
para metade o número de 
doentes transportados em 
cada viatura. Em ambos 
os casos, pré-hospitalar 
e transporte, devido aos 

A FECHAR...

BOMBEIRO MANEL
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custos acrescidos, que não são 
poucos, com a utilização pelos 
bombeiros de equipamentos 
de proteção individual contra 
o COVID-19.

Em termos gerais, esses 
serviços estão a custar em 
média, o dobro e até o triplo 
da receita que geram. Por 
isso, as contas são fáceis de 
fazer. Só falta que nos acusem 
formalmente de dumping...

LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES 

Celebrámos mais um Natal e 
um Fim do Ano. Mas como es-
tes, porventura, nenhum de nós 
alguma vez pensou passar.

A quadra natalícia é, como sa-
bemos e vivenciamos, um perío-
do do ano muito especial não só 
dedicado às crianças, mas a to-
dos sem distinção de cor, credo 
ou género. E a passagem do Ano 
que se segue é também um mo-
mento especial de mudança de-
sejavelmente para melhor, neste 
caso desejo bem reforçado.

Nos bombeiros temos uma 
tradição secular de festejar a 
quadra aproveitando como 
o momento ideal para juntar 
toda a Família dos Bombeiros, 
os operacionais, os dirigentes 
e os comandos acompanhados 
pelas suas famílias de sangue 
e ainda os nossos muito acari-
nhados e respeitados elementos 
do quadro de honra. Trata-se de 
um encontro de gerações no seu 

melhor em torno de uma refei-
ção tantas vezes confecionada 
pelos bombeiros e amigos e 
apoiada por beneméritos de 
sempre, mas que neste mo-
mento tão especial querem 
com maior ênfase testemu-
nhar o seu apego e amizade aos 
bombeiros.

A estes encontros juntamos 
também autarcas, amigos, 
benfeitores, companheiros de 
outras associações ou coletivi-
dades como expressão coletiva 
de reunião de todos os que tra-
balham pelo bem comum.

Esse momento alto do calen-
dário nacional e, em particu-
lar, da Família dos Bombeiros, 
ficou este ano comprometido. 
Em termos habituais, por cer-
to, não foi o mesmo por razões 
sobejamente conhecidas.

É nesse cenário que cumpro 
aqui a missão de vos dirigir al-
gumas palavras, não podendo 

deixar de vos endereçar um 
fortíssimo abraço, a cada um 
de vós, bombeiras, bombeiros 
e dirigentes e vossas famílias.

Mas para além do abraço 
quero também remeter um 
obrigado em nome dos muitos 
portugueses que o têm feito 
chegar à LBP pelas mais diver-
sas formas. Um obrigado que 
deveria ser culminado com um 
forte abraço que só as circuns-
tâncias não permitem que vos 
seja dado.

Companheiros, como sem-
pre, mas neste momento difícil 
que Portugal e o Mundo estão a 
viver, vocês têm sido um exem-
plo vivo de abnegação, de amor 
ao próximo, de dedicação à 
causa. Todos nós, portugueses, 
temos corrido riscos, mas vós, 
por estarem na primeira linha 
e confrontarem-se tantas vezes 
com o inesperado ou desco-
nhecido, por maioria de razão, 

sabem ao que vão, mas não sa-
bem como virão.

Esta época foi especial para 
todos vós porque, independen-
temente de há muito terem as-
sumido a missão espinhosa de 
socorrer a quem precisa seja 
em que circunstâncias for, hoje, 
de forma redobrada, assumem 
essa postura e dão um exemplo 
de heroicidade em condições 
mais difíceis do que nunca.

Todos vós, sois credores de 
um enorme abraço de agrade-
cimento, respeito e admiração 
de todos os portugueses. Mais 
uma vez estiveste à altura dos 
vossos pergaminhos, do vosso 
caráter e da vossa determina-
ção.
Bem hajam. Bom ano de 2021
O presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses
Jaime Marta Soares
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