
Subsídio extraordinário de risco Subsídio extraordinário de risco 
pode chegar aos voluntários pode chegar aos voluntários  
  
Depois de estalar a polémica, Eduardo Cabrita 
acredita ser ainda possível "encontrar soluções 
que façam justiça aos bombeiros voluntários"  
garantindo-lhes o subsídio extraordinário 
de risco. p8
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Vice-Presidente CE LBP

Chegámos a uma encruzilhada
BLOCO DE NOTAS

Rui Rama da Silva

A pandemia só veio 
acelerar uma situa-
ção que as associa-
ções e corpos de 
bombeiros vêm sen-
tido, uns mais que 
outros, uns há mais 

tempo que outros, uns mais 
profundamente que outros, 
em função das caraterísticas 
da sua própria instituição, da 
sua localização e da realidade 
social envolvente. Em qualquer 
caso a situação está identifica-
da como gravíssima tendo em 
conta as repercussões que está 
a ter que continuará a ter caso o 
Governo não acolha a proposta 
da Liga dos Bombeiros Portu-

gueses para o Orçamento de 
Estado de 2021.

Ao longo do tempo, a Liga 
dos Bombeiros Portugueses, 
sem desarmar, tem inquirido 
sucessivos Governos e auto-
ridades em geral sobre o que 
pretendem dos bombeiros. A 
pergunta não é inocente nem 
vazia de conteúdo. Antes pelo 
contrário, baseia-se em atitu-
des furtivas e até pouco claras 
das autoridades governativas 
através das quais se adivinha 
a vontade de quem contar 
com os bombeiros para tudo 
sem que, na mesma medida, 
deixe clara a vontade expres-
sa de os ressarcir ou de neles 
investir o que é devido.

A pandemia veio acelerar 
a situação. Esta veio acentuar 
as dificuldades sentidas pe-
los bombeiros, agravando os 
encargos associados ao exer-
cício da sua missão e hipote-
cando receitas que, mesmo 
assim, iam mitigando essas 
dificuldades.

Estamos perante um mo-
delo que se tornou coxo e que 

acaba por perpetuar uma for-
ma coxa do Estado ver a ques-
tão. Modelo que, falando bem 
e depressa, garante poucos 
recursos e muitas obrigações 
aos bombeiros e suas associa-
ções.

O processo e o modelo de 
financiamento e colaboração 
com o Estado está todo dese-
quilibrado, mas, em momen-
to algum se poderá atribuir 
aos bombeiros qualquer res-
ponsabilidade por isso. O mo-
delo não nasceu coxo. Aliás, 
tinha e terá todas as pernas 
para andar se for cumprido 
e respeitado nos termos ini-
ciais.

Temos assistido ao longo 
do tempo, com o protesto 
permanente da LBP, ao desvir-
tuar das regras, da lógica e do 
bom senso que devem sem-
pre acompanhar o modelo de 
relacionamento. Assistimos 
ao incumprimento sistemáti-
co das regras por parte do Es-
tado, nomeadamente, no que 
toca às atualizações devidas 
às associações de bombeiros 

pelo crescimento dos custos 
de funcionamento.

O desvirtuar da realidade 
a que chegámos, com propos-
tas feitas pela LBP a cada Orça-
mento de Estado, levou a que 
hoje em dia se tenha criado 
um fosso entre as verbas dis-
ponibilizadas e as previstas.

Chegados aqui, a questão 
é simples. Por diversas vezes, 
de moto próprio ou sempre 
que solicitados, os bombei-
ros têm feito com clareza e 
rigor a demonstração dos 
muitos custos que suportam 
e dos poucos ou nenhuns 
proveitos, aliás, até claros 
e inequívocos prejuízos na 
atualidade.

As contas são simples de 
fazer. Por exemplo, o que o 
INEM atribuiu a cada associa-
ção ou corpo de bombeiros 
por cada intervenção de pré-
-hospitalar, em média, não dá 
nem para pagar metade do 
custo efetivo. E se se aplica 
oxigénio ou se torna necessá-
rio, por exemplo, a utilização 
do DAE, ainda pior. No caso 
de intervenção num incêndio 
ou num acidente de viação 
nada que se receba do Estado 
do antigo PPC pode alguma 
vez servir de ressarcimento. 
Pior ainda quando há a regis-
tar prejuízos por avarias de 
equipamentos ou perdas de 
material.

No meio desta refrega de 
procura por mais meios, os 
devidos ao menos, para man-
ter a porta aberta e operacio-
nal de cada corpo de bombei-
ros, entronca outra questão 
de inegável importância que 
se prende com os meios hu-
manos.

Hoje, quando se fala de 
profissionalização dos bom-
beiros não sei se estamos to-
dos a falar do mesmo, inclusi-
ve o próprio Estado. Trata-se 
de um tema fundamental so-
bre o qual importa fazer um 
debate aberto e sério, desde 

logo esclarecedor sobre aquilo 
de que estamos a falar. O termo 
profissionalização, por si só, 
é genérico, substantivo, mas 
também adjetivo e adaptável a 
quase tudo para se dizer mui-
to ou também dizer quase ou 
mesmo nada.

O problema dos bombeiros 
é que, em muitas circunstân-
cias e por razões diversas, nor-
malmente estão muito à frente 
da realidade, antevendo ques-
tões futuras e suscitando o de-
bate em torno delas. Isso passa 
pelos sucessivos alertas feitos 
durante anos para o abandono 
das florestas, para os cuidados 
a ter nas praias, em casa, nas es-
tradas e noutros cenários.

Essa postura pró-ativa nem 
sempre caiu bem ou acolheu 
simpatias por parte daqueles 
que, longe de se atualizarem e 
investirem nesse sentido, mais 
quiseram apostar no imobilis-
mo e nos sortilégios da sorte.

Essa postura implicou tam-
bém o alerta lógico para os cus-
tos associados, a novas formas 
de apoio, de prevenção e de 
socorro e, nessa matéria, as as-
sociações continuaram sempre 
a fazer o jogo da verdade. Para 
melhor e mais eficazmente 
trabalharem não deixaram de 
fazer a demonstração clara dos 
custos e dos benefícios associa-
dos. 

A realidade é que quem tu-
tela ou coopera com as associa-
ções de bombeiros, sobre estas 
matérias em concreto somente 
tem lido metade da página ou 
do texto, ou seja, regista com 
apreço as melhorias, mas foge 
ou esquece os custos. E assim 
temos andado há tempo a mais.

Nesta encruzilhada em que 
nos encontramos importa des-
de logo unir esforços e vonta-
des em torno da LBP e garantir-
-lhe que quando for necessário 
juntar forças elas estejam efeti-
vamente lá.
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Cmdt. Jaime Marta Soares

Lapso, desleixo ou intencional 
Divulgação dos transportes COVID-19

A vários níveis já 
fizemos chegar 
a nossa perplexi-
dade e indigna-
ção sobre os nú-
meros que nos 
foram apresen-
tados pelo INEM 
sobre os doentes 
infetados ou sus-

peitos de COVID-19 transporta-
dos pelos bombeiros em todo o 
país.

Ao longo de semanas ques-
tionámos, quer o INEM, quer 
a própria ANEPC sobre o regis-
to desses transportes e fomos 
sendo sempre confrontados 
com evasivas, até que surgiu o 
número de 1173 fornecido pelo 
INEM.

A perplexidade surgiu quan-
do confrontados com esse nú-
mero e aqueles que as Associa-
ções e Corpos de Bombeiros 
têm vindo a fazer chegar à LBP 
a nosso pedido. Dir-se-á que 
não diz a bota com a perdigota. 
Entre o número facultado pelo 
INEM e a realidade distam mui-
tos milhares de serviços conta-
bilizados pelos bombeiros.

A verdade dos transportes 
efetuados é fundamental. Para 
já, está em causa o apuramento 
real dos serviços efetuados. E 
nessa medida, também, o apu-
ramento real dos custos que as 
associações e corpos de bom-
beiros têm vindo a suportar 
com o COVID-19 e que tardam 
ou dos quais nunca virão a ser 
ressarcidos com verdade e jus-
tiça.

Nesse domínio, salvo al-
gumas autarquias que têm 
disponibilizado apoios aos 
bombeiros, o panorama geral 
é desolador, lamentável e frus-
trante para quem todos os dias 
e horas esteve e continua a estar 
disponível para todo o tipo de 

apoio e socorro às populações 
e, depois, vê essa disponibi-
lidade e empenho votado ao 
abandono e esquecimento.

O fosso entre os números 
do INEM e aqueles que va-
mos conhecendo relativo 
aos serviços COVID-19 pres-
tados pelos bombeiros dão 
que pensar. Poderemos en-
tender que se trata de lapso, 
desleixo ou, pior ainda, inten-
ção. Lapso por falta de coorde-
nação das entidades, muitas, 
que no momento solicita-
vam a toda a hora a interven-
ção dos bombeiros (ANEPC, 
INEM, Saúde 24 e autoridades 
locais de saúde, entre outros). 
Desleixo destas e outras por 
não cuidarem da importância 
de apurar com rigor e justiça 
a taxa de esforço de cada en-
tidade no combate à pande-
mia. Intenção, expediente em 
que desejaríamos não acredi-
tar, mas que só enunciamos 
na vã tentativa de perceber e 
explicar a discrepância de nú-
meros.

No fim de tudo isto, e até 
que se apure as razões dessa 
mesma discrepância de nú-
meros, fica-nos uma dúvida 
incomodativa e arreliadora 
que, em nosso entender, põe 
em causa a lisura do relacio-
namento interinstitucional 
em todo o processo de com-
bate à pandemia. Questiona-
mo-nos até sobre para que 
serve, ou a quem serve, essa 
confusão e fumo de números.

Os bombeiros não inte-
graram de início a chamada 
“task force” de intervenção 
no COVID-19. Depois, alguns, 
mas nem todos, timidamente 
foram sendo integrados for-
malmente nesse esquema. No 
final, fica-nos a certeza de con-
tas finais, mesmo não fazendo 

parte da “task force”, os bom-
beiros fizeram muitíssimos 
mais transportes de suspeitos 
ou infetados com o vírus.

Se calhar, para tapar o sol 
com a peneira, alguém já teve 
a veleidade de tentar fazer a 
destrinça entre os doentes 
suspeitos transportados e 
os doentes confirmadamen-
te infetados transportados. 
Só pode ser, quando muito, 
jogo de palavras ou de núme-
ros. Como se nestes casos os 
bombeiros se equipassem de 
modo diferente caso fossem 
doentes suspeitos ou confir-
mados. Ou se, terminado o 
serviço e sem qualquer con-
firmação sobre a situação 
do doente transportado não 
tivessem também que ter os 
devidos e precisos cuidados, 
quer na retirada dos equipa-
mentos, quer na desinfeção 
das viaturas utilizadas.

Aliás, em matéria de desin-
feção os bombeiros também 
foram descriminados obten-
do apenas, mais tarde, a per-
missão para se deslocarem aos 
centros de desinfeção com as 
ambulâncias PEM e só muito 
tempo depois com algumas 
ambulâncias Reserva. Tudo o 
resto fica e vai continuar a es-
tar às custas das associações.

Acresce a tudo isto que, 
em muitos casos, os bombei-
ros nunca conseguiram obter 
a confirmação oficial sobre 
a infeção dos doentes trans-
portados. Muitas vezes só 
conseguiram chegar a essa in-
formação, seja por vias infor-
mais dos próprios hospitais 
ou, pior ainda, por informa-
ções cruzadas de vizinhos ou 
conhecidos dos doentes. Che-
gou a haver até o caso da infor-
mação do doente que acabou 
por falecer num determinado 
hospital com COVID-19 só ter 
chegado aos bombeiros que o 
transportaram por descargo 
de consciência do adminis-
trador do condomínio onde o 
extinto morava.

O claro fosso existente en-
tre os números de uns e os 
dos bombeiros, cujo apuro fi-
nal ainda não está terminado, 
desde já permite reiterarmos 
a preocupação sobre a forma 
de abordagem aos doentes 
COVID-19 ou suspeitos foi fei-
ta ao longo deste tempo. E, 
as repercussões que isso teve 
para as associações e corpos 
de bombeiros.

Há de fato muitos casos de 
suspeitos, depois confirma-
dos, cuja estatística vagueou 
ao acaso das circunstâncias e 
que muitas vezes os bombei-
ros não souberam como ter-
minou. E que, muitas vezes 
até tiveram consequências 
evitáveis no seio dos próprios 
corpos de bombeiros.

Em tudo isto, com a dispo-
nibilidade e o empenho que 
são a sua matriz, os bombei-
ros têm estado a alocar à luta 
contra o COVID-19 e no apoio 
e socorro àqueles doentes, 
mas também a todos os ou-
tros vítimas de doenças súbi-
tas, acidentes ou outras situa-

ções graves, enormes recursos 
próprios de que esperam ser 
ressarcidos.

É bom lembrar que a pan-
demia significou para as as-
sociações de bombeiros uma 
abrupta e profunda quebra de 
receitas, pela interrupção veri-
ficada no transporte de doentes 
não urgentes, e um exponen-
cial aumento de despesas com a 
aquisição de equipamentos de 
proteção individual e outros.

É sobre tudo isto que es-
peramos respostas. Primeiro, 
resposta relativamente ao sub-
sídio extraordinário às associa-
ções decidido pela Assembleia 
da República e também à ne-
cessidade urgente, já anuncia-
da, de garantir até final do ano a 
revisão do protocolo com o Mi-
nistério da Saúde/ INEM para o 
pré-hospitalar e, ainda, garantir 
com o Ministério da Saúde a re-
visão do protocolo para o trans-
porte de doentes não urgentes.

Se a situação que era vivida 
nesses dois domínios já era di-
fícil, com alertas sucessivos da 
LBP para o facto, agora tornou-
-se insustentável, a exigir pron-
ta e expressiva revisão.

Não pactuaremos, nem com 
lapsos, nem com desleixos, 
muito menos com atos inten-
cionais.

Mas para que a LBP esteja 
segura, e estribada nas suas exi-
gências, torna-se imperioso que 
as Associações Humanitárias de 
Bombeiros, elas próprias, por 
uma questão de organização 
dos ficheiros da LBP e estatísti-
cas, remetam os seus números à 
confederação. Porque só assim 
a LBP pode cumprir a sua mis-
são reivindicativa com base nas 
informações que lhe forem dis-
ponibilizadas.
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CONFEDERAÇÃO

a LBP, INEM e ANEPC, um para 
rever as bases gerais do acordo 
existente e outro específico 
para as tabelas de pagamentos, 
incluindo a revisão dos valores 
dos subsídios trimestrais, do 
pagamento dos serviços em 
função dos escalões, dos subsí-
dios para consumíveis, seguro 
e manutenção.

Neste encontro na sede da 
confederação, Jaime Marta Soa-
res lembrou, ainda, “a necessi-
dade de dar cumprimento à 
renovação das viaturas atribuí-
das às associações e corpos de 
bombeiros” e deixou expressas 
as “dificuldades” do setor para 
em tempos de pandemia, por-
tanto “perante novos riscos e 
custos, continuarem a assegu-
rar, como têm feito exemplar-
mente, o socorro pré-hospi-
talar e, em especial o apoio e 
transporte a doentes suspeitos 
ou infetados com COVID-19”.

LBP/INEM/ANEPC

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) quer concluída até fi-
nal do ano a revisão do acordo 
com o INEM e respetiva revisão 
das tabelas de pagamentos do 
socorro pré-hospitalar assegu-
rado pelas associações e corpos 
de bombeiros. 

A LBP, o Instituto Nacional 
de Emergência Médica (INEM) 
e a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) reuniram-se a meio 
deste mês de outubro, na nova 
“Casa dos Bombeiros”, no Paço 
do Lumiar.  Nesse encontro, a 
confederação exigiu que até ao 
final do estejam concluídas, a 
revisão das bases gerais do acor-
do existente e das tabelas de pa-
gamentos dos serviços presta-
dos pelas associações e corpos 

de bombeiros, no âmbito do 
pré-hospitalar.

No entender do presidente 
da LBP “as tabelas de pagamen-
tos, que não são revistas des-
de 2012 apesar dos sucessivos 
alertas, deverão refletir a rea-
lidade e acompanhar, não só a 
evolução dos custos, mas rever 
o subsídio para consumíveis e 
integrar os custos com oxigé-
nio e consumíveis dos DAE”.  
Na ótica de Jaime Marta Soa-
res, os subsídios para o seguro 
das viaturas e para manuten-
ção são questões que suscitam 
“reflexão e inevitável atualiza-
ção”. 

Na primeira semana de no-
vembro estão já marcadas as 
reuniões dos dois grupos de 
trabalho criados, que integram 

Novas tabelas até final do ano

POR PROPOSTA DA LBP 

Foi prorrogado até 31 de de-
zembro próximo a dispensa 
de licenciamento prévio pelo 
Instituto de Mobilidade e 
Transportes (IMT) dos veícu-
los de transporte de doentes, 
incluindo ambulâncias, po-
dendo estas apenas circular 
com o certificado de vistoria 

Dispensado 
licenciamento 
prévio pelo IMT

do INEM.
A proposta acolhida pelo 

IMT, feita agora pela Liga 
dos Bombeiros Portugueses, 
trata-se da prorrogação da 
medida também proposta 
pela confederação logo no 
início da pandemia e peran-
te os constrangimentos que 

desde logo surgiram.
A necessidade de dis-

pensa de licenciamento 
prévio do IMT deverá no 
futuro ser efetivado em lei 
para a qual a LBP tem esta-
do a contribuir em parce-
ria com o INEM e o próprio 
IMT. 

http://www.bombeirosdeportugal.pt


Servem para sensibilizar

CONFEDERAÇÃO

No período de pandemia que es-
tamos a viver todos os cuidados 
serão poucos para salvaguardar 
a saúde dos cidadãos e, de entre 
eles, daqueles que, estando na 
linha da frente, mais riscos cor-
rem. Entre esses, naturalmente, 
os bombeiros assumem parti-
cular importância. Razão pela 
qual a Liga dos Bombeiros Por-
tugueses tenha manifestado já 
à Ministra da Saúde a exigência 
de que os Bombeiros terão que 
ser integrados na lista prioritá-
ria da vacinação contra a gripe. 
Curiosamente, foi a imagem 
dos bombeiros, com tudo aqui-
lo que eles representam de cre-
dibilidade e competência, que 
levou a Direção Geral de Saúde, 
a par da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), e das Ordens dos Mé-
dicos, Farmacêuticos e Enfer-
meiros, a promover uma cam-
panha de sensibilização e apelo 
à população para a vacinação.

GRIPE 
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Programa abrange mais de 5 mil

Acaba de ser adjudicada pela 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) mais uma etapa do 
programa de vigilância médi-
ca que, desta vez, irá abranger 
mais cinco mil operacionais.

É assim retomado o progra-
ma, operacionalizado pela LBP, 
com o suporte financeiro da Au-
toridade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil (ANEPC).

O hiato verificado no progra-
ma desde 2018 ficou a dever-se a 

VIGILÂNCIA MÉDICA
indisponibilidade financeira 
da ANEPC. A LBP ao longo do 
processo e, em particular, na 
sequência da paragem ocor-
rida, insistentemente foi de-
fendendo a necessidade da 
continuidade do programa 
no sentido de, em tempo útil, 
abranger o universo dos bom-
beiros. Esta nova etapa implica 
um investimento de mais de 
162 mil euros.

O programa de vigilância 
médica dos bombeiros é con-
duzido pela LBP desde 2013, 
já abrangeu 29267 inscritos, 
incluindo 20597 consultas e 

24197 exames realizados, num 
investimento global de 647 
787, 23 euros.

Entre 2013 e 2018 a execução 
do programa decorreu nor-
malmente com base no apoio 
financeiro da ANEPC. À LBP 
tem cabido operacionalizar o 
programa com base nas verbas 
atribuídas.

Em 2014 foi possível esten-
der o programa aos bombei-
ros da Madeira e dos Açores 
permitindo assim que todos 
os operacionais continentais e 
das regiões fossem abrangidos 
pela vigilância médica. AR
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INCÊNDIOS RURAIS
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DECIR 2020 

A área ardida em Portugal, até ao 
dia 16 de outubro, situou-se 52% 
abaixo da média dos últimos 10 
anos e ocorreram menos 48% de 
incêndios rurais relativamente 
à média do mesmo período, se-
gundo uma nota do Ministério 
da Administração Interna à co-
municação social. 

Com base no relatório provi-
sório elaborado pelo Instituto 
de Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF) o MAI reve-
la que “este ano apresenta o 2.º 
valor mais reduzido em número 
de incêndios e o 4.º valor mais 
reduzido de área ardida, desde 
2010”.

No total, registaram-se 9471 
incêndios rurais, quando a mé-
dia entre 2010 e 2019 foi de 18277. 
A área ardida, no mesmo perío-

do, foi de 66171  hectares, quan-
do a média da última década se 
situou nos 136502  hectares.

Registe-se que de 1 a 15 de ou-
tubro vigorou o nível III do Dis-
positivo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais (DECIR) que 
mobilizou “9804 operacionais, 
2277 equipas, 2154 veículos e 60 
meios aéreos. Até ao dia 31 de 
outubro mantêm-se no Dispo-
sitivo 41 meios aéreos”. 

Na mesmo comunicado o 
MAI reforça que “não obstante 
a definição dos vários níveis de 
empenhamento de meios ao 
longo do ano, a Diretiva que 
estabelece o DECIR prevê a fle-
xibilidade operacional, poden-
do o dispositivo ser reforçado 
caso as condições meteorológi-
cas o recomendem”.

"Novamente no laxismo de sempre"
ANTIGO GOVERNANTE ALERTA  

O antigo secretário de Estado da 
Administração Interna, José Ar-
tur Neves, manifesta-se contra 
“a passividade” de todos os que 
“deixaram cair a palavra Preven-
ção, de que tanto se falou em 
2018 e 2019” em artigo publicado 
no portal “bombeiros.pt”.

O ex-secretário de Estado da 
equipa de Eduardo Cabrita con-
sidera no mesmo artigo que “es-
tamos novamente no laxismo de 
sempre, e só voltaremos a reagir 
quando outra tragédia se abater 
sobre nós. Aparecerão então as 
Comissões Técnicas Indepen-
dentes, recalcados relatórios de 
supostos especialistas na maté-

ria, infindáveis programas de 
debate com as horríveis ima-
gens do terror dos incêndios 
como pano de fundo…e tudo o 
mais que se conhece!”

José Artur Neves, que se de-
mitiu do Governo na sequência 
da polémica das golas antifumo, 
lembra o programa “Aldeias Se-
guras, Pessoas Seguras” e lamen-
ta que apesar de “colocado no 
terreno em tempo recorde, que 
rapidamente se implantou em 
mais de 2000 aldeias de risco, 
não teve evolução alguma, ou 
praticamente nenhuma, neste 
último ano”, assinalando  que 
“o Governo não mais tocou no 

Menos incêndios, menor área ardida

assunto, talvez por achar que o 
melhor era esquecer pelo facto 
de um seu ex-Secretário de Es-
tado, percursor do lançamento 
do programa, ter sido constituí-
do arguido por, alegadamente, 
como é do conhecimento geral 
e no entendimento do MP, exis-
tirem indícios de ilegalidades 
no âmbito da contratação de 
serviços por parte da entidade 
por ele tutelada – a ANEPC”.

“Muito pior do que me terem 
constituído arguido, por razões 
para mim inimagináveis, é sen-
tir esta desistência e o abando-
no das aldeias entrincheiradas 
no meio de densos eucaliptais, 
matagais e outras espécies al-
tamente inflamáveis”, frisa o 
antigo governante a concluir o 
artigo.
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COVID-19
Governo aperta nas restrições
CRISE PANDÉMICA

Seis meses depois da saída, Por-
tugal está na iminência de re-
gressar ao Estado de Emergên-
cia embora num modelo menos 
rígido, essa foi a vontade de An-
tónio Costa, com o evidente be-
neplácito de Marcelo Rebelo de 
Sousa. Este passo atrás no comba-
te ao novo coronavírus não é, no 
entanto, consensual, ainda que 
pareça certo que na Assembleia 
da República os votos dos socia-
listas, social-democratas e, tam-
bém, do CDS e o PAN garantem a 
viabilização de mais esta medida 
de exceção que pode permitir 
ao governo uma atuação mais 
“expedita”, nomeadamente ao 
nível da imposição de restrições 
à circulação “em certos locais em 
períodos determinados, em par-
ticular nos municípios de maior 
risco”. 

Depois de ouvido o Governo, 
o Presidente da República aca-
bou de enviar à Assembleia da 
República o projeto de diploma 
decretando o estado de emer-
gência por 15 dias, de 9 a 23 de no-
vembro. 

Entretanto, o Conselho de 
Ministros reuniu, no dia 31 de 
outubro, e decidiu decretar um 
conjunto "ações imediatas" de 
controlo da pandemia em parti-
cular para 121 concelhos de norte 
a sul do território, que vigoram 
até à entrada em vigor do Estado 
de Emergência.

O Conselho de Ministros apro-
vou a resolução que renova a si-
tuação de calamidade em todo o 
território nacional continental, 
das 00h00 do dia 4 de novembro 
de 2020 até às 23h59 do dia 15 de 
novembro de 2020, e, alargou 
“a outros concelhos as medidas 
especiais que tinham sido esta-
belecidas para os concelhos de 
Felgueiras, Lousada e Paços de 
Ferreira, introduzindo-se, ainda, 
algumas alterações adicionais.

Segundo o comunicado do 
Conselho de Ministros extraor-

dinário de 31 de outubro ficou 
determinado, para os municí-
pios “vermelhos” no mapa da 
pandemia o dever de perma-
nência no domicílio, “devendo 
os cidadãos abster-se de circu-
lar em espaços e vias públicas, 
bem como em espaços e vias 
privadas equiparadas a vias pú-
blicas”, embora existam várias 
exceções, pois desta vez não há 
margem para confinamentos 
totais. As empresas, as escolas, 
os tribunais e os restantes ser-
viços públicos vão continuar a 
funcionar.

Todos os estabelecimentos 
de venda a retalho e de presta-
ção de serviços, bem como os 
que se encontrem em conjun-
tos comerciais, encerram até 
às 22h00 e os restaurantes têm 
mais 30 minutos de tolerância. 

No pacote de novas regras 
consta a obrigatoriedade do 
teletrabalho e a proibição da 
realização de celebrações e de 
outros eventos que impliquem 
uma aglomeração de mais de 
cinco pessoas.

As medidas para os 121 con-
celhos de maior risco de pro-
pagação da doença têm por 
base o critério quantitativo, em 
função do número de casos por 
cada 100 mil habitantes e o qua-
litativo, referente à proximida-
de com um outro município 
que preencha o critério quanti-
tativo. O governo decidiu ainda 
limitar a seis o número de pes-
soas em cada grupo em restau-
rantes, para todo o território 
nacional, salvo se os convivas 
pertençam ao mesmo agregado 
familiar.

No restante território na-
cional continental continua a 
aplicar-se o regime da situação 
de calamidade que se encontra-
va definido. Importa relembrar 
que o mês de outubro confir-
mou uma "evolução grave" da 
pandemia em Portugal que le-

vou o Conselho de Ministros 
a “elevar o nível de alerta da 
situação de Contingência para 
o Estado de Calamidade" abrin-
do, assim, caminho para que 
o Governo possa “adotar, sem-
pre que necessário, as medidas 
que se justifiquem para conter 
a pandemia desde as restrições 
de circulação" e outras que "se 
venham a tornar justificadas", 
nomeadamente de âmbito lo-
cal.

Desta forma, desde 15 de ou-
tubro os ajuntamentos na via 
pública já estavam limitados a 
cinco pessoas e os eventos fami-
liares, como casamentos e ba-

tizados, a 50 pessoas. Foi anun-
ciado o “reforço das ações de 
fiscalização” do cumprimento 
das regras na via pública e nos 
estabelecimentos de restaura-
ção e foram agravadas as coimas 
“até 10 mil euros” para as em-
presas que "não assegurem o es-
crupuloso cumprimento das re-
gras em vigor". São "proibidos 
todos os festejos académicos e 
receções”.

O aumento substancial de 
número infetados e de mortos 
por COVID-19 e novos máximos 
atingidos, bem acima dos regis-

tados na designada primeira 
vaga, exigiram um endureci-
mento de medidas e restrições 
e assim, já no dia 22 de outubro 
foi aprovada, também em Con-
selho de Ministros, a proibição 
de circular entre concelhos, en-
tre as 00h00 de 30 de outubro 
e as 23h59  do dia 3 de novem-
bro, a coincidir com o feriado 
de Todos dos Santos e o dia de 
Finados que tradicionalmente 
estão na origem de muitas des-
locações.

Da mesma forma, o Governo 
instaurou as já referidas “medi-
das especiais” para os concelhos 
de Felgueiras, Lousada e Paços 

de Ferreira que, entretanto, e, 
em poucos dias, acabaram por 
ser alargadas a mais de uma 
centena de municípios e afetam 
mais de 70 porcento da popula-
ção portuguesa.

Depois da polémica sobre a 
anunciada, e defendida pelo Go-
verno, obrigatoriedade de utili-
zação da aplicação StayAway-
Covid, ainda que em contexto 
laboral e académico, António 
Costa, acabou por deixar cair a 
medida, que não chegou, por 
isso, a ser levada à Assembleia 
da República, ao contrário do 

uso de máscara na rua, inicial-
mente, recomendado por Costa 
mas que acabou por chegar aos 
deputados da Nação num proje-
to-lei apresentado pelo PSD, que 
embora com algumas alterações 
ao articulado original, mereceu a 
aprovação do PS, PSD, BE e CDS, o 
chumbo da Iniciativa Liberal e a 
abstenção do PCP, PAN, PEV. 

Assim, para além de todas as 
outras regras e limitações, nos 
próximos três meses, as pessoas 
com mais de 10 anos de idade, te-
rão de usar máscara nos espaços 
e vias públicas “sempre que o dis-
tanciamento físico recomenda-
do pelas autoridades de saúde se 

mostre impraticável”. A máscara 
não pode ser substituída por vi-
seira e, para os incumpridores, 
estão previstas coimas entre 100 
e 500 euros.

Este diploma que “determina, 
a título excecional, por 70 dias, a 
obrigatoriedade do uso de más-
cara para o acesso, circulação ou 
permanência nos espaços e vias 
públicas”, foi promulgado pelo 
Presidente da República no dia 
26 de outubro e entrou em vigor 
dois dias depois.

sofia.ribeiro@lbp.pt
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SUBSÍDIO DE RISCO

O ministro da Administração 
Interna afirmou-se convencido 
de que ainda é possível "encon-
trar soluções que façam justiça 
aos bombeiros voluntários". 
Eduardo Cabrita acredita assim 
que, no decorrer a discussão 
na especialidade do Orçamen-
to do Estado (OE) para 2021, os 
bombeiros possam integrar o 
grupo de profissionais da linha 
da frente no combate à pande-
mia, com direito a subsídio ex-
traordinário de risco.

 O governante reconheceu 
que “a maioria das ações de 
transporte dos doentes” foram 
feitas pelos bombeiros volun-

tários que, este ano tiveram 
“uma dupla exigência” porque 
para além da resposta “parti-
cularmente qualificada” no 
Dispositivo Especial de Com-
bate a Incêndios Rurais (DE-
CIR) estiveram – e estão – na 
linha da frente na “prevenção 
e no combate” à COVID-19”.

O ministro explicou ainda 
que o que está previsto do OE 
tem como destinatários “pes-
soas com contrato de exercí-
cio de funções em entidades 
públicas ou com vínculo per-
manente ou com contrato de 
trabalho em funções públi-
cas”.

Ministro acredita em "justiça"

Federação contesta exclusão
SETÚBAL

A Federação dos Bombeiros do Dis-
trito de Setúbal, à semelhança da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, 
contesta a exclusão dos bombeiros 
do grupo de “profissionais da linha 
da frente” abrangidos pelo subsí-
dio extraordinário de risco, consig-
nado no Orçamento de Estado de 
2021.

"Não podemos aceitar esta ati-
tude de total falta de consideração 
e respeito que mais uma vez é de-
monstrada para com os bombeiros 
portugueses, principais agentes de 
proteção civil do país, responsáveis 
pela grande maioria da resposta ao 
socorro e ao transporte de doentes 
em Portugal", defende João Ludovi-
co. Ainda segundo o presidente da 
federação esta é "mais uma macha-
dada" no setor que padece ainda de 
várias faltas, nomeadamente de “fi-

nanciamento, de apoio ao investi-
mento em novos equipamentos, 
de benefícios sociais incentivo 
ao voluntariado, da revisão do 
protocolo com o INEM e do preço 
do quilómetro praticado", expli-
cando que a situação que já não 
era boa se agravou, grandemente, 
com a “queda de receita e aumen-
to da despesa" enfrentados pelas 
associações humanitárias “desde 
o início da pandemia” .

O dirigente fala, ainda de “uma 
situação muito desagradável”, fri-
sando que os bombeiros portu-
gueses que continuam a dar uma 
resposta exemplar à sua missão 
de proteção e socorro das popula-
ções, “têm estado na linha da fren-
te, em conjunto com outras enti-
dades, no combate à pandemia".

O porta-voz dos 24 corpos 
de bombeiros do distrito de Se-
túbal, em comunicado, anuncia 
que a federação exige explicações 
da tutela, com caráter de urgên-

cia, com o intuito de "ajudar a 
que a situação seja revertida” e 
que desta forma seja garantido 
aos operacionais que servem os 

quartéis do País, este apoio.
Refira-se que o subsídio ex-

traordinário de risco tem como 
destinatários os trabalhadores 

dedicados ao combate à pandemia 
de COVID-19, incluindo os profis-
sionais do Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM).
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Apoio importante 
mas insuficiente
EQUIPAS PONCoV

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) considera “insuficiente 
mas um passo importante nas 
necessidade atuais das Asso-
ciações” o apoio facultado pela 
ANEPC no âmbito do Plano de 
Operações Nacional para o Co-
ronavirus (PONCoV).

Esse apoio foi objeto de des-
pacho da secretária de Estado 
da proteção Civil, Patrícia Gas-
par, prevê a atribuição de 85 eu-
ros por dia/2500 euros por mês 
a cada Associação que integre o 
plano com uma equipa especia-
lizada, fato “que implica a afe-
tação permanente de uma am-
bulância de socorro e respetiva 

tripulação”.
Segundo o presidente da 

LBP, comandante Jaime Marta 
Soares, “esta decisão que visa 
em nosso entender dar algum 
conforto às AHB que têm efe-
tivamente feito um enorme 
esforço humano e financeiro, 
tem naturalmente o apoio da 
Liga, porque apesar de insufi-
ciente, é um passo importante 
nas necessidades atuais das As-
sociações”.

Na sequência disso, o presi-
dente da LBP lembra que, “po-
rém, a decisão de aceitar a pro-
posta da criação da equipa cabe 
por inteiro a cada Associação”. LU

SA

COVID-19

Autarquia investe mais 
de 300 mil em EPI
CASCAIS 

A Câmara Municipal de Cas-
cais, através do serviço muni-
cipal de proteção civil, distri-
buiu, até ao momento, pelas 
cinco associações de bombei-
ros do concelho equipamen-
tos de proteção individual 
(EPI) no âmbito do COVID-19 
no valor de mais de 306 mil eu-
ros.

Estes equipamentos têm 
sido distribuídos ao longo do 
período da pandemia, em fun-
ção das necessidades de cada 

associação e sob coordenação 
do secretariado das associa-
ções do concelho.

Entre os EPI distribuídos 
incluem-se três mil toucas, 
1500 cobre cabeça, 400 ócu-
los, mais de 50 mil máscaras 
cirúrgicas, 10300 máscaras 
FFP2, 1300 fatos macaco, 2050 
fatos de proteção impermeá-
vel, 15600 batas de proteção, 
41 mil pares de luvas de várias 
espécies e, entre outros, 367 
testes rápidos COVID-19. SÉ
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A proposta de Orça-
mento do Estado 
(OE) para 2021, 
sem grandes sur-
presas, foi apro-
vada na generali-
dade pela Assem-
bleia da Repúbli-
ca, com os votos a 
favor dos socialis-

tas, contra de toda a direita (PSD, 
CDS, Chega e Iniciativa Liberal) 
e do Bloco de Esquerda e as abs-
tenções do PCP, PEV PAN e das 
deputadas não inscritas Joacine 
Katar Moreira e Cristina Rodri-
gues.

A polémica estalou, logo após 
a apresentação pública do do-
cumento com os protestos de 
vários setores designadamen-
te dos bombeiros portugueses 
que no próximo ano vão receber 

pouco mais de 550 mil euros do 
que em 2020.

Com efeito o OE 21 prevê a 
transferência de 28.6 milhões 
de euros para os bombeiros, 
um montante bastante inferior 
ao exigido pela Liga de Bom-
beiros Portugueses (LBP) que 
se bate pelos 35 milhões.  Logo 
após a divulgação do docu-
mento Jaime Marta Soares não 
escondeu “repúdio” pelo que 
considera ser “um desrespei-
to do Governo aos bombeiros 
portugueses”.

O presidente da confedera-
ção, em declarações à comuni-
cação social foi mais longe, an-
tecipando até um a reação do 
setor que pode resultar numa 
situação de “muita gravidade” 
e deixou avisos:

“Vamos tomar uma atitude 
consentânea com o maltrato 
que estamos a ter ou eu próprio 
farei uma reflexão se continua-
rei na Liga dos Bombeiros Por-

tugueses”. Mais tarde, já reuni-
do com a secretária de Estado 
no Terreiro do Paço ameaçou 
barricar-se no Ministério da 
Administração Interna. 

Eduardo Cabrita acabou 
por, nesse mesmo dia, rece-
ber Jaime Marta Soares que de 
viva voz manifestou “profunda 
indignação e desilusão” pelos 
“curtos” 28.653.640,08 euros ins-
critos em Orçamento de Estado 
para os bombeiros, alegando a 
necessidade de, no mínimo, o 
setor ser ressarcido pelas “que-
bras sofridas nos últimos anos, 
com um orçamento de referên-
cia sempre aquém da realida-
de” e das necessidades do setor. 

Perante o ministro e a secre-
tária de Estado, Patrícia Gaspar, 
o presidente da LBP deixou 
também vincada “grande de-
ceção” pela “postura insensível 
do Primeiro-Ministro e do mi-
nistro das Finanças face às ne-
cessidades dos bombeiros”.

“Este Orçamento de Esta-
do ao não contemplar verbas 
suficientes para o normal fun-
cionamento e recuperação das 
associações enquanto entida-
des detentoras de corpos de 
bombeiros, demonstra inequi-
vocamente falta de respeito e 
seriedade da parte do Gover-
no”, algo que a confederação 
classifica como “tremenda in-
justiça para com quem, com 
competência, humana e soli-
dariamente serve Portugal e os 
portugueses”.

Ainda segundo a versão pre-
liminar do OE não podem ser 
feitas para cada corpo de bom-
beiros transferências inferiores 
às deste ano, “nem superiores 
em 5,43 % do mesmo montan-
te”.

Na verdade, feitas as contas 
os bombeiros vão receber em 
2021 pouco mais de 500 mil eu-
ros do que este ano em que o 
orçamento de referência para o 

setor foi de 28.091.804,00 euros.
A Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) fica, assim, autorizada 
a transferir para as associações 
humanitárias de bombeiros as 
dotações inscritas nos seus or-
çamentos “referentes a missões 
de proteção civil, incluindo as 
relativas ao sistema nacional de 
proteção civil e ao Sistema Inte-
grado de Operações de Proteção 
e Socorro”.

A ANEPC tem, ainda, luz-ver-
de para efetuar transferências 
orçamentais para a Escola Nacio-
nal de Bombeiros, nos termos de 
protocolos celebrados entre am-
bas as entidades, nomeadamen-
te para efeitos de formação.

Importa lembra que já ante-
riormente Jaime Marta Soares, 
num texto publicado no jornal 
Bombeiros de Portugal fez, ain-
da, outras contas nomeadamen-
te as referentes ao “programa de 
apoio infraestrutural, constru-

Confederação acusa Governo 
de "desrespeito aos bombeiros"
OE 2021
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ção, remodelação ou ampliação 
de quartéis”, orçamentado em 
“menos 70 milhões de euros”, e 
ao programa de reequipamento 
para o qual apontou como va-
lores de referência “50 milhões 
para viaturas e revisão de au-
toescadas adquiridas há 20 anos, 
e 20 milhões para EPI florestais 
e urbanos”.  Jaime Marta Soares 
não esquece a antiga reivindica-
ção de “retirada e substituição 
das coberturas de fibrocimento 
existentes nos quartéis”, que a 
liga estima em “pelo menos 30 
milhões”.

A confederação não tem de-
sarmado nas últimas semanas 
e no dia em que o Parlamento 
aprovava o contestado OE reu-
niu o Conselho Executivo para 
mais uma vez analisar a situa-
ção. Ao final do dia em comu-
nicado a LBP reforçava que com 
este orçamento “o Governo está 
a cavar a sepultura das Asso-
ciações e, consequentemente, 
dos corpos de bombeiros e dos 
bombeiros voluntários, sem al-

ternativa, deixando Portugal e 
os portugueses à sua sorte”, va-
ticinando que “em pouco tem-
po estará em causa o socorro às 
populações, assegurado pelos 
Bombeiros Portugueses”.

Jaime Marta Soares relem-
bra, que este foi um ano muito 
mais exigente para os bombei-
ros portugueses que juntaram 
às várias missões que prestam 
ao País o combate à pandemia, 
no qual estiveram, estão e es-
tarão na linha da frente ainda 
que se debatam  com  “a falta 
de compensação financeira 
do Ministério da Saúde, que 
não tem ajustado o necessário 
acréscimo de custos dos EPI, 
bem como na evacuação de la-
res de 3.ª idade, e que ninguém 
quer assumir o pagamento” o 
que segundo o dirigente resul-
ta “num descalabro financeiro 
que dificilmente as associa-
ções conseguirão manter”. O 
aparente desinvestimento no 
“principal pilar da Proteção Ci-
vil” poderá colocar “em risco” a 

existência desta força.
Depois da aprovação na ge-

neralidade, a proposta de Orça-
mento do Estado para 2021 vai 
ser debatida na especialidade, 
sendo que deputados podem 
até 13 de novembro apresentar 
propostas de alteração, que se-
rão votadas entre 20 e 26, dia 
em que será também a votação 
final global.

Segundo o dirigente, “é 
também uma afronta – con-
tra as propostas da LBP - deci-
direm enquadrar a estrutura 
dos bombeiros, nas comuni-
dades intermunicipais” o que 
constitui, alega, uma “decisão 
precipitada e incompetente, 
que, futuramente, trará graves 
consequências na organização 
e funcionamento da Proteção 
Civil na qual os bombeiros são 
o principal agente”.

Na realidade o plano deli-
neado para um ano a todos os 
níveis desafiante também para 
este setor dá seguimento ao 
modelo de resposta "baseado 

em estruturas regionais e sub-
-regionais, em estreita articu-
lação com as entidades com-
petentes e com a participação 
dos corpos de bombeiros e das 
autarquias locais, bem como de 
um planeamento do sistema de 
proteção civil ao nível do qua-
dro de investimentos estratégi-
cos plurianuais".

Esta medida, que passa pela 
extinção dos existentes 18 co-
mandos distritais de operações 
de socorro (CDOS), que são 
substituídos por cinco coman-
dos regionais e 23 comandos 
sub-regionais, conforma, aliás, 
prevê a lei orgânica da ANEPC, 
que vigora desde maio de 2019.

Sem novidades este docu-
mento estratégico assume a 
consolidação de um modelo 
profissional há muito preconi-
zado, por António Costa, para a 
proteção civil,  tendo em conta 
que “a capacidade de resposta 
operacional será consolidada 
através da definição de um mo-
delo de resposta profissional 

permanente, com a participação 
dos bombeiros, da Força Espe-
cial de Proteção Civil, da GNR e 
das Forças Armadas, desempe-
nhando um papel relevante as 
equipas de intervenção perma-
nente das associações humani-
tárias de bombeiros", conforme 
é explicitado. 

O OE apresenta como novida-
de a implementação do Progra-
ma de Proteção Civil Preventiva 
2020/2030, concretizando “um 
modelo de governança, gestão 
e avaliação de risco coordenado 
e multissetorial, com definição 
das linhas de ação para imple-
mentação de medidas de pre-
venção e preparação de aciden-
tes graves e catástrofes”. 

Neste âmbito, e que toca a 
prevenção de incêndios rurais, o 
governo apoia-se na continuida-
de, em modo alargado, dos pro-
gramas Aldeias Seguras/Pessoas 
Seguras, que ganham maior co-
bertura territorial. 

sofia.ribeiro@lbp.pt

LBP ausculta associações 
sobre posições a tomar
EM PROTESTO

A Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP), à hora do fecho da presente 
edição, está a auscultar, até 9 do 
corrente, as associações e corpos 
de bombeiros sobre as posições 
a tomar em conjunto em sinal de 
protesto contra o Orçamento de 
Estado (OE) para 2021 que, clara-
mente, “esquece mais uma vez os 
bombeiros”.

A LBP enviou a todos os seus 
órgãos sociais, às federações, asso-
ciações e câmaras municipais com 
corpos de bombeiros um projeto 
de moção para apreciação e sobre 
o qual pediu para cada um emitir 
opinião, inclusive sobre medidas 

de protesto a encetar. No docu-
mento sugere-se concentrações 
de viaturas nas capitais de distrito 
e, em simultâneo, toques de sire-
ne nos quartéis.

A LBP enfatiza que “os bom-
beiros portugueses continuam a 
ser os parentes pobres deste Go-
verno apesar de encherem os seus 
eloquentes discursos com gran-
des elogios ao principal agente 
da proteção civil, que são como a 
gente sabe, os Bombeiros Portu-
gueses, devidamente reconheci-
do em letra de Lei”.

Como é sabido, contra a pro-
posta de 35 milhões de euros, o OE 
de 2021 apenas prevê 28,6 milhões 
para os bombeiros, ou seja, muito 
menos que o solicitado pela con-
federação, e muito menos até que 

a proposta que o próprio MAI terá 
apresentado ao Ministério das Fi-
nanças.

Feitas as contas, para além dos 
28 milhões do OE de 2020 haverá 
mais 600 mil euros, ou seja, um 
aumento de cerca de 100 euros/
mês por cada associação, o que 
para o setor é “inadmissível”.

Neste documento de protesto, 
a LBP lembra as dificuldades acres-
cidas sentidas pelas associações já 
antes da pandemia e agravadas, 
como é sabido, no seu decorrer.

A confederação lembra ainda 
que “as verbas do Fundo de Emer-
gência aprovado pela Assembleia 
da República (sete milhões de eu-
ros) ainda não chegaram às asso-
ciações nem sequer se vislumbra 
quando poderão chegar”. M
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Com o propósito de analisar 
medir o pulso ao setor “face à 
situação financeira existente” o 
Conselho Executivo da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP), 
esteve reunido, em Lisboa, no 
dia 28 outubro. No final dos tra-
balhos o diagnóstico era claro: 
as associações humanitárias 
detentoras de corpos de bom-
beiros “estão à beira do colap-
so”. Segundo a confederação os 
encargos com a aquisição de 
equipamentos de proteção in-
dividual (EPI) usados no trans-
porte de doentes COVID, vie-
ram tornar mais difícil a gestão 
dos já frugais recursos destas 
instituições.

Em nota à comunicação so-
cial, o presidente da confede-
ração alega que, os custos, “na 
ordem de muitos milhares de 
euros” suportados pelas asso-
ciações desde o início da pan-
demia e a “consequente perda 
de faturação em transporte de 
doentes não urgentes”, criaram 
uma “clara e objetiva” perda fi-
nanceira.

Conforme sublinha Jaime 
Marta Soares, “a par da falta de 
compensação financeira por 
parte do Ministério da Saúde, 
que não tem ajustado o neces-
sário acréscimo de custos dos 
EPI”, a somar às operações de 
evacuação de lares de 3.ª idade, 
que ninguém quer pagar resul-
tam num “descalabro finan-
ceiro” que dificilmente as as-
sociações poderão continuar 
a suportar e, assim sendo está 
“em perigo a manutenção dos 
corpos de bombeiros”.

No mesmo texto a LBP res-
salva, contudo, que o apoio 
financeiro extraordinário às 
associações consubstanciado 
na Lei n.º 2/2020, “pode ser um 
alento nas frágeis finanças”, 
sendo certo que um ano difí-
cil perspetiva desde logo pelo 
“fraco financiamento propos-
to no Orçamento de Estado 
para 2021”. Segundo o presi-
dente da LBP, “a ir por diante 
esta proposta, o Governo está 
a cavar a sepultura das asso-
ciações e, consequentemente, 

Proposta do Governo para o setor 
põe em causa o socorro
EM RESULTADO DA PANDEMIA 

dos corpos de bombeiros e dos 
bombeiros voluntários, sem 
alternativa, deixando Portugal 
e os portugueses à sua sorte”.

Face a este “quadro negro” 
o Conselho Executivo da LBP 
vem em praça pública ma-
nifestar “total solidariedade 
para com as associações, di-

rigentes, comandos e bom-
beiros” da mesma forma que 
reafirma ao Governo de Costa 
o “total desconforto” com esta 
realidade e pela “falta de res-
posta” dos vários ministérios, 
nomeadamente “Administra-
ção Interna, Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social, e 

sobretudo, Saúde”.
A terminar a confederação 

deixa um alerta:
“A não ser alterada a propos-

ta do Governo para o setor “em 
pouco tempo estará em causa 
o socorro às populações, asse-
gurado pelos Bombeiros Portu-
gueses”.

Serviço e regimento 
cooperam
MADEIRA

O Serviço Regional de Prote-
ção Civil e a Câmara Munici-

pal de Lisboa formalizaram, em 
protocolo, cooperação na área 
da formação dos bombeiros. 

Desta forma, o Regimento de 
Sapadores Bombeiros de Lisboa 
e os corpos de bombeiros desta 

região autónoma vão traba-
lhar em parceria no desenvol-
vimento de programas peda-
gógicos e cursos de formação 
para a qualificação e especiali-
zação, também, na partilha de 
espaços físicos e meios logísti-
cos para efeitos de operaciona-
lização de programas e ativida-
des, bem como na realização 
conjunta de exercícios.

LU
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ACTUALIDADE
LBP apela 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 
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.”

Portugueses socorrem em Espanha
BARRANCOS

Os Bombeiros Voluntários de 
Barrancos e os seus colegas 
espanhóis de Huelva vão am-
pliar a colaboração mútua na 
zona fronteiriça.

Assim, a Comissão Execu-
tiva do Consórcio Provincial 
contra Incêndios e Salvamen-
to da Província de Huelva, Es-
panha, aprovou recentemente 
a prorrogação do acordo de 
colaboração transfronteiriça 

com o Município de Barran-
cos, para a cooperação téc-
nica entre os bombeiros dos 
dois países.

O existente acordo entre as 
duas entidades, e agora pror-
rogado, prevê a prestação de 
socorro na zona fronteiriça e 
num raio de 25 quilómetros 
a partir da vila de Barrancos, 
para atender a emergências 
em localidades da Província 
de Huelva.

Conforme estabelecido no 
acordo, as intervenções rea-
lizadas serão coordenadas, 

respetivamente, pelo coman-
dante dos Bombeiros de Bar-
rancos e pelo departamento 
de operações do Consórcio 
de Huelva.

Ao jornal espanhol “La 
Vanguardia”, o presidente 
do Consórcio dos Bombeiros 
de Huelva, Cristóbal Rome-
ro, sublinhou a importância 
deste acordo, referindo que 
“contribui para garantir a se-
gurança de pessoas e bens em 
situação de emergência nas 
zonas próximas da fronteira 
noroeste com Portugal”.

LU
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MONTEMOR-O-NOVO 

Depois de muitos anos de liga-
ção aos Bombeiros de Portugal, 
como operacional e, também 
como dirigente, Carlos Bucha 
decidiu encerrar um capítulo de 
vida e abrir a porta à renovação 
na Associação Humanitária de 
Bombeiros de Montemor-o-No-
vo, à qual, durante mais de três 
décadas, emprestou trabalho, 
dedicação e acrescentou capí-
tulos de ouro à história da insti-
tuição que começou a ser escrita 
no dia 10 de agosto de 1930. 

Num destes dias, o Jornal 
Bombeiros de Portugal esteve 
no quartel dos Voluntários de 
Montemor-o-Novo que Carlos 
Bucha continua a visitar regu-
larmente, porque certos proje-
tos ficam para a vida. Do gaiato 
que fugia de casa dos pais para 
o quartel sobram muito mais 
que antigas fotografias a pre-
to e branco já carcomidas pelo 
tempo, até porque a paixão pela 
causa mantém-se intacta, ainda 
que, o agora “apenas” coman-
dante do quadro de honra, acu-
se cansaço e o natural desgaste 
provocados pelas tantas lutas 
do setor, que inevitavelmente, 
deixaram marcas.

A história do bombeiro Car-
los Bucha começa a ser conta-
da em 1973, quando ingressou 
neste contingente de paz do 
distrito de Évora, como auxiliar, 
pelo menos “oficialmente” por-
que em 1969 já o “Senhor Faria, 
o motorista do quartel, quando 
precisava de um fulano passava 
ali pelo talho e dizia “bora”” e “lá 
ia” o jovem aspirante a bombei-
ro, deixando para trás o negócio 
do pai. 

Desde muito pequeno, “com 
oito ou nove anos”, conta, e, 
talvez, porque “morava na Rua 
Nova, muito perto do antigo 

quartel dos Voluntários de 
Montemor” as coisas dos bom-
beiros sempre o fascinaram. 

Antes dos 30 anos conci-
liava o trabalho operacional 
com o de elemento dos órgãos 
sociais. Entretanto, foi nomea-
do adjunto e mais tarde 2.º co-
mandante, até atingir o topo 
da estrutura na qual esteve cer-
ca de 20 anos. Já no quadro de 
honra decidiu regressar ao ati-
vo como dirigente, assumindo 
a presidência por quase duas 
décadas. 

No vasto currículo consta 
ainda a formação do corpo de 
bombeiros e a preparação e 
treino da reputada equipa de 
manobras da associação, mis-
sões que abraçou com total 
entusiamo. Mais tarde, inevi-
tavelmente, acabou por sair 
fora de portas para abraçar a 
causa maior dos Bombeiros de 
Portugal integrando os órgãos 
sociais da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, como presiden-
te do conselho jurisdicional, e 
assumindo a vice-presidência 
da Federação de Bombeiros do 
Distrito de Évora, mais de uma 
década.    

Nunca abandonou os estu-
dos, que, no entanto, sempre 
conciliou com o trabalho. Fez 
de tudo, era “o homem dos sete 
ofícios” desenvolveu várias ati-
vidades, mas conseguiu, ainda 
assim, concluir com sucesso a 
licenciatura de Direito, já qua-
se a completar 50 anos. Mercê 
de muito trabalho e sacrifícios 
vários e as intermináveis des-
locações entre Montemor e a 
Faculdade de Direito de Lisboa 
conseguiu, não só terminar o 
curso, como granjear reconhe-
cimento na carreira de advoga-
do, na qual decidiu, também 

Mais de quatro décadas 
de entrega à causa 

PERSONALIDADE

recentemente, colocar ponto 
final.

Confidencia que os proble-
mas, mas, sobretudo, as intri-
gas que minam o mundo os 
bombeiros lhe causaram enor-
me desgaste, mas problemas 
cardíacos e respiratórios, en-
tre outras maleitas, acabaram 
por antecipar uma ponderada 
saída, mas, certamente, com 
o sentido de dever cumprido, 
ainda que este assumido afas-
tamento soe a um “até já”, até 
porque Carlos Bucha saberá 
estar sempre na linha da frente 
na defesa do associativismo, do 
voluntariado e dos bombeiros 

portugueses. 
Carlos Bucha decidiu assu-

mir a reforma e usufruir em 
pleno do convívio familiar, 
sempre prejudicado por uma 
vida cheia. Ainda assim, man-
tem as funções de presidente 
do conselho jurisdicional da 
Liga dos Bombeiros Portu-
gueses, porque, justifica, falta 
apenas um ano para o final do 
mandato, e não seria “correto” 
deixar, agora, a equipa encabe-
çada por Jaime Marta Soares, 
de quem foi e é público apoian-
te.

“Eu não me vou afastar dos 
bombeiros, de maneira ne-

nhuma” diz-nos ciente que não 
conseguiria agora “virar costas” 
à causa que abraçou há mais de 
40 anos, quando, na verdade, o 
presente coloca ao setor desa-
fios e dificuldades de enorme 
complexidade, nomeadamente, 
a falta de voluntários e de finan-
ciamento estatal e o caminho 
da profissionalização que sur-
ge como inevitável. Hoje, como 
ontem, Carlos Bucha, o carismá-
tico bombeiro de Montemor-
-o-Novo assume um fervoroso 
ativismo que nem esta sabática 
interrupção esmorecerá.

sofia.ribeiro@lbp.pt
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SILVES 

Regulamento em consulta pública

Com base em proposta do exe-
cutivo liderado pelo edil Rosa 
Palma, a Câmara Municipal de 
Silves deliberou, ainda em se-
tembro, submeter o projeto de 
“Regulamento Municipal de 
Atribuição de Benefícios a Bom-
beiros Voluntários do Conce-
lho” a consulta pública, durante 
o prazo de 30 dias úteis, a contar 
a partir do dia 9 de outubro. 

Com esta medida, pretende 
a autarquia “melhorar as condi-
ções de vida dos bombeiros vo-
luntários do concelho”, numa 
perspetiva de “motivação, va-
lorização e realização pessoal 
e profissional, na prestação da 
sua missão de proteção e socor-
ro de pessoas e bens, sem deixar 
de garantir a todos eles um tra-
tamento igualitário, imparcial 
e solidário, na atribuição dos 
benefícios que lhes são consa-
grados naquele instrumento 

jurídico”, conforme explicita a 
proposta.

Dos benefícios consagrados 
pelo documento, destacam-se 
“a compensação de 50% no va-
lor liquidado de imposto mu-
nicipal sobre imóveis (IMI)”, 
também a “isenção de taxas 
urbanísticas, quando esteja 
em causa a realização de obras 
de recuperação, beneficiação e 
ou reabilitação em habitação 
própria e permanente”, ain-
da “prioridade na atribuição 
de habitação social ou de ou-
tros apoios sociais” e “acesso 
gratuito aos espaços museo-
lógicos e outros equipamen-
tos culturais municipais” e a 
“eventos culturais organiza-
dos pela autarquia”. No novo 
regulamento está ainda con-
sagrada a “redução de 50%” no 
Complexo das Piscinas Muni-
cipais, para frequência de ati-
vidades físicas e desportivas”.

Também os descendentes 
de primeiro grau dos bombei-
ros voluntários, poderão gozar 

de prioridade na inscrição nas 
atividades de animação e de 
apoio à família, nomeadamen-
te no âmbito do pré-escolar, no 
acesso aos serviços educativos 
e programas de férias, assim 
como “na atribuição de bolsas 
de estudo no ensino superior, 

desde que exista aproveita-
mento escolar e quando em 
igualdade de condições sociais 
e circunstâncias com outros 
candidatos”.

Durante o período de con-
sulta pública, serão ausculta-
das as associações humanitá-

rias de bombeiros voluntários 
de São Bartolomeu de Messines 
e de Silves, sendo que “qualquer 
interessado poderá apresentar, 
por escrito, as observações, su-
gestões e contributos sobre o 
referido projeto de regulamen-
to disponível para consulta.
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Federação fomenta 
"princípio da equidade"
MADEIRA

A Federação de Bombeiros da Re-
gião Autónoma da Madeira apre-
sentou ao Governo Regional, nes-
te mês de outubro, o “Estatuto do 
Bombeiro Profissional afeto às As-
sociações Humanitárias de Bom-
beiros”, um instrumento que visa 
“dar segurança e estabilidade” aos 
operacionais e tornar “a profissão 
mais aliciante”. 

“Queremos bombeiros moti-

vados e orientados para o cum-
primento das suas missões e não 
preocupados pelas indefinições 
da sua carreira profissional”, 
assinala em comunicado Marti-
nho Freitas, presidente da fede-
ração madeirense.

Segundo a mesma nota envia-
da às redações, a proposta que 
caberá a Miguel Albuquerque 
validar, “assenta em princípios 
como “a definição de direitos, 
deveres e garantias, o desenvol-
vimento das carreiras nas suas 
vertentes de progressão e de pro-

moção e estabelece uma nova 
tabela remuneratória, equipara-
da aos bombeiros municipais”, 
conforme explica a federação. 

Este projeto assenta no “prin-
cípio de equidade” entre opera-
cionais dos corpos profissionais 
e mistos e procura “um claro 
reconhecimento, valorização e 
dignificação” das funções exer-
cidas por estes bombeiros ao 
serviço das associações humani-
tárias. 

“Esta federação delineou 
prioridades e ambiciona tradu-

zi-las em resultados práticos de 
forma a garantir mais confian-
ça aos nossos bombeiros pro-
fissionais e um futuro de maior 
bem-estar, segurança, proteção e 
socorro às populações”, assinala 
Martinho Freitas.

Este estatuto poderá abran-
ger cerca de uma centena de 
operacionais dos corpos de 
bombeiros Voluntários Madei-
renses, Câmara de Lobos, Ribei-
ra Brava e Ponta do Sol, Calheta, 
Porto Santo, São Vicente e Porto 
Moniz e Santana.

https://cms.cm-silves.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Municipio/Atividade%20Municipal/Regulamentos/Regulamento%20de%20Benef%C3%ADcios%20para%20Bombeiros%20Volunt%C3%A1rios/REGULAMENTO%20BOMBEIROS_Consulta.pdf
http://www.bombeirosdeportugal.pt
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ESPOSENDE

Investimento estratégico no bem-estar animal

No âmbito do Plano Estratégico 
para o Bem-estar Animal, o Gabi-
nete de Proteção Animal e Veteri-
nária do município de Esposende 
promoveu uma formação de so-
corro a animais feridos destinada 
aos Bombeiros de Fão, o que per-
mitiu possível reforçar esta equi-
pa especial com mais oito elemen-
tos e, assim, ampliar a capacidade 
de resposta nesta valência. 

De salientar que, no corren-
te ano e até ao momento, um 
universo de mais de 300 inter-
venções permitiu dar uma casa 
e uma a família, e como tal uma 
nova vida, a mais de uma centena 
de animais. 

Refira-se que este projeto, 
para além da autarquia e os Vo-
luntários de Fão, envolve ainda a 
Associação Animal de Esposende, 
a MIACIS - Proteção e Integração 
Animal, a Ordem dos Médicos 
Veterinários e as várias clínicas 
veterinárias do concelho.

ÉVORA

Autarquia apoia com EPI

O executivo da Câmara Muni-
cipal de Évora deliberou, por 
unanimidade, transferir para 
os bombeiros voluntários uma 

verba de 50 mil euros, destina-
da à aquisição equipamentos 
de proteção individual (EPI).

Este acabou por ser uma 
espécie de presente antecipa-
do para a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Évora que dias depois, 

PAREDES

Município apoia obras no quartel de Cete 

a 22 de outubro assinalou 138 
anos de existência. A efemé-
ride foi evocada página da 
instituição nas redes sociais, 
porque, este ano, a pandemia 
não permitiu fechar a porta a 
festejos de maior envergadu-
ra.

A Câmara Municipal de Pa-
redes anunciou que atribuir 
uma verba de 275 mil euros, 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Cete “para fazer face às despe-
sas com as obras do quartel”.

O compromisso foi formal-
mente assumido por Alexan-
dre Almeida que acompanha-
do pelos os vereadores Elias 
Barros e Paulo Silva, esteve, 
recentemente, neste comple-
xo operacional para se inteirar 
do progresso da empreitada 
de remodelação e requalifica-
ção que “visa a melhoria das 

instalações” e prevê interven-
ções várias, nomeadamente 
na central de comunicações 
e na sala de comando. Os 
trabalhos preveem. Ainda, a 
beneficiação das camaratas 
masculinas e femininas, con-
ferindo-lhes comodidade e 

espaço.
Na receção comitiva muni-

cipal estiveram Evandro Sou-
sa, presidente da Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Cete, coman-
do e o pelotão de bombeiros 
de serviço.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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MADEIRA

Concurso para mais 12

O Serviço Regional de Prote-
ção Civil da Madeira lançou 
o anúncio para um concurso 
público que se destina à aqui-
sição de 12 ambulâncias de 

GOUVEIA 

Parque de viaturas 
renovado

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Gou-
veia, prossegue o programa de 
renovação e modernização do 
parque de viaturas com o firme 
propósito “melhorar cada vez 
mais a qualidade dos serviços 
prestados à população”, o que 

aliás constitui “uma prioridade 
para a atual direção”.

Este processo necessaria-
mente lento, até porque impli-
ca grandes investimentos, me-
receu, recentemente, mais um 
importante avanço com a che-
gada a este quartel do distrito 
da Guarda de uma ambulância 
transporte múltiplo (ABTM) e de 
uma outra viatura dedicada ao 
transporte de doentes (VDTD).

emergência, o que representa 
um investimento de mais de 
700 mil euros do Governo Re-
gional. 

As ambulâncias destinam-
-se a associações e corpos de 
bombeiros e também a dele-
gações da Cruz Vermelha Por-
tuguesa no âmbito do Siste-

ma Integrado de Emergência 
Médica (SIEM).

Caberá, depois, à secretaria 
Regional de Saúde e Proteção 
Civil estabelecer os protoco-
los que permitem viabilizar 
a renovação das ambulâncias 
afetas aos postos regionais de 
emergência.

RESENDE 

Nova ambulância de socorro pré-hospitalar

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Re-
sende recebeu uma nova ambu-
lância de socorro, ofertada pela 
câmara municipal. Cerimónia 
de entrega e bênção da viatura 
realizou-se a 20 outubro jun-
to aos paços do concelho na 
presença do presidente da au-
tarquia, Garcez Trindade, que 
apadrinhou o novo veículo que, 
segundo fonte dos Bombeiros 
de Resende, permitirá “melho-
rar as condições de operaciona-
lidade e qualidade” do socorro 
prestado às populações. 

O novo veículo, 4x4, está 
equipado com desfibrilhador 
automático externo, monitor 

de parâmetros vitais, maca 
com estrado hidropneumá-
tico, sistema de refrigeração 
para fármacos e de aquecimen-

to para infusões e, ainda de um 
ventilador doado aos bombei-
ros pela empresa “Nuno Iná-
cio, Unipessoal, Lda”. 

http://www.bombeirosdeportugal.pt


CELEBRAÇÕES
 18 • bombeirosdeportugal.pt outubro 2020

ALCANENA 

Pandemia retira público das comemorações 

Os Municipais de Alcanena as-
sinalaram, a 18 de outubro de 
2020, o 80.º aniversário com 
um programa adaptado às exi-
gências da pandemia que, não 
dando tréguas, não permite 
grandes celebrações e proíbe 
ajuntamentos.

Ainda assim, fui cumprido 
o tradicional programa do has-
tear das bandeiras no quartel 
seguido do cerimonial de depo-
sição de flores no Monumento 
ao Bombeiro e da romagem de 
saudade ao talhão dos bombei-
ros no cemitério local.

Associaram-se às comemora-
ções, que este ano não contaram 
com a participação da popu-
lação, a presidente da Câmara 
Municipal de Alcanena, Fernan-
da Asseiceira, dos vereadores 
Luís Pires e Hugo Santarém, do 
Coordenador Municipal de Pro-
teção Civil, Paulo Silva, e do re-
sidente da Junta de Freguesia de 
Monsanto, Samuel Frazão.

Fernando Bastos ingressa no quadro de honra
BATALHA 

Fernando Bastos, cessou as 
funções de comandante dos 
Voluntários da Batalha, depois 
de mais de 30 anos de entrega 
à causa, integrando, agora, o 
quadro de honra.

Em comunicado, a direção 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
da Batalha “agradece publi-
camente ao comandante Fer-
nando Bastos todo o trabalho 
desenvolvido, voluntariamen-
te, no corpo de bombeiros”, sa-
lientando-lhe o particular em-
penho e ímpar desempenho 
nas “áreas da formação, organi-

zação e coordenação”. 
“A ligação com os Bombei-

ros da Batalha continuará, 
agora, como comandante do 
quadro de honra”, assinalam 
os dirigentes.

No momento da saída, Fer-
nando Guerra de Jesus Bastos 
foi agraciado com um louvor 
do comandante nacional de 
emergência e proteção civil 
que enalte a “forma dedicada, 
zelo, e elevada competência, 
como durante trinta anos, 
prestou serviço nos bombei-
ros da Batalha, Bombeiros 
de Portugal e na colaboração 

com o sistema de proteção 
civil”.  Duarte Costa assinala 
ainda os 13 anos de quadro de 
comando e louva o “distin-
to relacionamento pessoal e 
uma elevada demonstração 
de capacidades humanas e 
técnicas”, portanto Fernando 
Bastos é “merecedor de que 
os seus serviços sejam consi-
derados distintos e de mui-
to mérito, deles resultando 
publicamente um exemplo a 
seguir por todos os envolvi-
dos na atividade de proteção 
e socorro”. 

O 2.º comandante, Hugo 
Borges, assume interinamen-
te a estrutura neste quartel do 
distrito de Leiria, “até nomea-
ção de novo comandante”.
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"Já somos oito mil, 
podemos ser 10 mil"

Eleição revalida projeto 
MESÃO FRIO  

Tomaram posse, recentemen-
te, os corpos sociais da Asso-
ciação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Mesão 
Frio, para o próximo. António 
Almeida continua a conduzir 
os destinos desta instituição, 
com 82 anos de existência e ou-
tros tantos de serviço prestado 
à comunidade e ao País.

Na cerimónia marcaram 
presença Alberto Pereira, pre-
sidente da mesa da assembleia 
geral e edil de Mesão Frio, o pre-
sidente da Assembleia Munici-
pal, Carlos Silva, o comandante 
do corpo de bombeiros, Paulo 
Silva, e ainda representantes 
das entidades concelhias e os 
recém-eleitos. 

Na sessão usaram da pala-
vra Alberto Pereira, António 
Almeida e o comandante Pau-
lo Silva, para numa mensagem 
unânime enaltecer e agrade-

cer aos dirigentes cessantes e 
desejaram felicidades aos re-
cém-eleitos para esta “missão 
árdua e altruísta”.

Integram a Assembleia 
Geral, presidida por Alber-
to Pereira, Maria Secundino 
(vice-presidente), Stephanie 
Cardoso (1.ª secretária) e José 
Vieira (2.º secretário).

O reeleito presidente da 
direção, António Almeida, 
conta na equipa com Manuel 
Macedo (vice-presidente), Eli-
sa Araújo (1.ª secretária), João 
Cardoso (2.º secretário), Luís 
Marques (tesoureiro) e ain-
da com os vogais Adalberto 
Sampaio, Paulo Silva e Marco 
Ferro (suplente). Ao conselho 
fiscal preside António Félix, 
coadjuvado por Vítor Fonse-
ca (secretário), Maria Soares 
(relatora) e Aurélio Fonseca 
(suplente).

TORRES NOVAS 

“A sua vida pode depender de 
nós. Seja nosso sócio!” é mote 
da campanha lançada pelos Vo-
luntários Torrejanos apostados 
em alcançar os 10 mil associa-
dos.

“Por um valor simbólico 
anual, qualquer pessoa pode 
contribuir para esta causa e 
para o trabalho dos Bombeiros 
Torrejanos, um trabalho de vo-
luntariado que serve qualquer 
pessoa, sem exceção”, lembram 
os voluntários, dando ainda 
conta que os associados “bene-
ficiam de diversas condições es-

peciais nos serviços prestados 
pela corporação, e também de 
descontos numa rede de par-
ceiros de diversas áreas”.

Para apoiar esta causa basta 
consultar o site dos bombeiros 
de Torres Novas.

VIDA ASSOCIATIVA

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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EM TERCEIRA EDIÇÃO  

É tempo de Natal, é tempo de Natal a Meias 

Já é (quase) um clássico natalício. 
Em 2020, o mundo mudou, tudo 
mudou, mas as meias solidárias 
da Calzedonia voltam a ser uma 
boa opção no sapatinho de miú-
dos e graúdos, tudo para conferir 
à quadra um significado ainda 
mais especial. 

Assim, pelo terceiro ano con-
secutivo, a marca italiana de le-
gwear Calzedonia junta-se à TVI 
e à Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) na campanha “Natal a 
Meias”, o projeto solidário que 
visa apoiar o trabalho dos solda-
dos da paz. 

Recorde-se que a última edi-
ção “conseguiu o maior donati-
vo feito em Portugal em 2019” e 
permitiu entregar novos veículos 
ligeiros de combate a incêndio 
(VLCI) aos voluntários de Coim-
brões (Porto), Batalha (Leiria) e 
Seixal (Setúbal). No âmbito desta 
ação foram ainda contempladas 
com um dos 50 conjuntos de cin-
co EPI as associações humanitá-
rias  Guilherme Gomes Fernandes 

SOLIDARIEDADE 

Virtual Run apoia FPSB

A Medimarco, uma empresa de 
prestação de serviços nas áreas 
de Medicina e Segurança no 
Trabalho, assina a promoção 
da “Virtual Run”, iniciativa cuja 
receita reverte “na totalidade” 
para o Fundo de Proteção Social 
do Bombeiro (FPSB).

Ao anunciar esta ação, os or-
ganizadores sustentam que, em 
tempos de pandemia, se impõe 
a “obrigação de ajudar quem 
mais precisa”, obviamente, 
“cumprindo todas as normas e 
orientações da Direção Geral de 
Saúde (DGS)”.

Assim sendo, este “mediáti-
co evento desportivo de abran-
gência nacional” surge como 
um desafio a quem queira 
apoiar esta tão nobre causa.

“Em virtude da pandemia 
que assola o mundo, enquanto 
Unidade de Saúde e, segundo 
aquela que é a nossa Respon-
sabilidade Social, sentimo-nos 
na obrigação de ajudar quem 
mais precisa”, justifica o grupo 
Medimarco.

Assim, a Virtual Run está 
aberta à participação de todos 
bastando aos interessados efe-

tuar a inscrição nas modalida-
des de caminhada, corrida ou 
bicicleta, doando a quantia 
mínima um euro (1€), sendo 
que a totalidade da verba an-
gariada reverte para o FPSB, ge-
rido pela Liga Portuguesa dos 
Bombeiros (LBP).

“Sendo o fundamental 
conseguir angariar o maior 
valor possível, definimos que 
o cumprimento da atividade 
física será sempre opcional e 
secundário”, explica fonte da 
empresa.

As inscrições para a Virtual 
Run abrem brevemente e a 
participação de todos é impor-
tante para dar força a esta mo-
vimento solidário. LU

SA

(Aveiro – Novos), Murtosa, São 
João da Madeira, Barcelos, Barce-
linhos, Esposende, Carrazeda de 
Ansiães, Izeda, Freamunde, Lixa, 
Paço de Sousa, Pedrouços, Póvoa 
do Varzim, Rebordosa, Santo 
Tirso, Tirsenses, Chaves, Fontes, 
Pinhão, Sabrosa, Alcanede, Cas-
tanheira de Pera, Penela, Gonça-
lo, Melo, Vila Franca das Naves, 
Canas de Senhorim, São João 
da Pesqueira, São Pedro do Sul, 
Fronteira, Arronches, Alter do 
Chão, Vidigueira, Borba, Águas 
de Moura, Grândola, Sul e Sues-
te (Barreiro), Ajuda, Algueirão 
Mem Martins, Amadora, Buce-
las, Cabo Ruivo, Campo de Ouri-
que, Carnaxide, Linda-a-Pastora, 
Lisboa, Moscavide e Portela, Oei-
ras, Póvoa de Santa Iria e Ribeira 
Brava (Madeira). Os conjuntos 
de fatos de proteção contra a 
vespa asiática vão para os quar-
téis de Moreira da Mais (Porto) e 
Castro Verde (Beja).

Este ano a iniciativa, que de-
corre entre 5 de novembro e 24 
de dezembro em todas as lojas 
físicas e online da Calzedonia do 
País, estabelece como objetivo a 
venda de 100 mil pares de meias, 

com o propósito de angariar 250 
mil euros, que se destinam à 
aquisição de três ambulâncias e 
cerca de uma centena de equipa-
mentos de proteção individual 
(EPI). 

Mais uma vez, o valor unitário 
de cada par de meias é de cinco 
euros, sendo que metade desse 
valor (2.50€) reverte para a Liga 
dos Bombeiros Portugueses. 

E como esta é uma campanha 
para toda a família a Calzedonia 
coloca à disposição do público 

quatro produtos nas variantes 
senhora, homem, menina e me-
nino. As propostas, desenvolvi-
das especificamente para este 
propósito, apresentam peque-
nos detalhes na zona do tornoze-
lo, como um coração encarnado 
em glitter, na versão feminina e 
um icónico bigode, na masculi-
na. Na planta do pé está estam-
pada uma menção à iniciativa e 
um simbólico carro de bombei-
ros, em jeito de que homenagem 
aos heróis nacionais. 

Com um conceito inovador, a 
comunicação da campanha deste 
ano é apresentada por uma ani-
mada família de meias- fantoche, 
que surgem a cantar a várias jane-
las numa espécie de um calendá-
rio do advento. O pai Francisco, 
a mãe D.ª Paixão, e os pequenitos 
Carla e André, cantam o clássico 
natalício “Jingle Bells”, numa ver-
são adaptada à campanha, que, 
mais uma vez, tem o rosto, a bele-
za, a simpatia e a entrega da atriz e 
apresentadora, Ana Sofia Martins.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CÊTE 

Socorro com afetos 

O episódio é relatado nas re-
des sociais, na página oficial 
dos Bombeiros Voluntários de 
Cete e toca corações. Sem gran-
des floreados literários este 
corpo de bombeiros do conce-
lho de Paredes legenda, assim, 
uma imagem que na verdade 
vale mais de cem palavras:  

“As relações de proximida-
de não existem só entre os se-
res humanos. Num serviço de 
pré-hospitalar, deparamo-nos 
com um ato de amor. Após os 

nossos operacionais coloca-
rem a vítima no interior da 
ambulância e procederem 
aos restantes cuidados pré-
-hospitalares, notaram que 
um cãozinho latia do exte-
rior. 

Os nossos elementos abri-
ram a porta e depararam-se 
com um cãozinho que queria 
ver o seu dono e fiel amigo. 
Cuidar de quem cuidou. Mes-
mo debilitado, este animal 
não deixou o seu dono sozi-

nho e quis despedir-se dele 
antes de ir ao hospital”.

Este gesto simples traduz 
uma espécie de socorro com 
afetos que não prejudicam 
de forma alguma a missão e 
só confirmam aquela verten-
te humana e genuinamente 
generosa, que enche de con-
teúdo o lema “vida por vida”, 
que norteia os bombeiros de 
Portugal.

Parabéns Bombeiros de 
Cête! 

SUL E SUESTE 

Quartel condiciona serviço de transporte não urgente

“As entidades fiscalizadoras do 
Regulamento de Transporte de 
Doentes (RTD) (…) decidiram 
agora, em plena pandemia e 
num período em que todas as 
ambulâncias e Veículos Dedi-
cados ao Transporte de Doen-
tes (VDTD) são poucos ou in-
suficientes, encetar ações de 
apreensão de alguns destes 
veículos por alegado incumpri-
mento, designadamente pela 
alegada caducidade da Licença 
de Transporte de Doentes emi-
tida pelo Instituto da Mobilida-
de e dos Transportes (IMT)”, a 
denuncia surge dos Bombeiros 
Voluntários do Sul e Sueste que 
decidiram, assim, “condicionar 
a atividade de transporte não 
urgente de doentes” a partir de 
1 novembro. Refira-se que asso-
ciação começou como anunciar, 
em comunicado, a suspensão do 
serviço por tempo indetermi-
nado o serviço, mas acabou por 
recuar a bem das pessoas que 
precisam deste apoio, “a bem 
humanismo que carateriza os 
Bombeiros portugueses e que 

está na sua génese e modo de 
atuar”.

Numa primeira nota envia-
da à comunicação social, dire-
ção e comando dos Bombeiros 
do Sul e Suesta explicavam que 
“no quadro da pandemia por 
COVID-19, o Governo aprovou 
a suspensão do processo de li-
cenciamento pelo IMT até 31 
de outubro de 2020, entretanto 
prorrogada até 31 de dezembro 
de 2020”, dando assim “cober-
tura legal” à inexistência des-
tas licenças de transporte para 
veículos novos, bem como para 
a prorrogação do prazo de vali-
dade das já emitidas que care-
çam de renovação.

A associação exigia que o 
Instituto Nacional de Emer-
gência Médica (INEM) o IMT 
e as entidades fiscalizadoras 
– Polícia de Segurança Pública 
e Guarda Nacional Republica-
na se entendam e que permi-
tam aos bombeiros continuar 
a desempenhar uma missão, 
“com particular relevância no 
momento de pandemia que se 
vive” e que tanto exige ao setor.

Horas depois um novo co-
municado dava conta que uma 
manifestação de “boas inten-

ções em solucionar a questão 
de fundo para futuro”, obriga-
ram a associação a repensar o 
protesto e a arriscar “confian-
te de que as entidades oficiais, 
mormente as responsáveis 
pela fiscalização, atuarão com 

o bom senso que o momento 
que o País vive exige de todos”.

Caso assim não seja, então, os 
Bombeiros do Sul e Sueste e “por 
manifesta impossibilidade ma-
terial” dizem-se forçados a sus-
pender o transporte não urgente 

de doentes, “com todas as impli-
cações daí decorrentes”, nomea-
damente para os doentes hemo-
dialisados que “como facilmente 
se compreende não podem ser 
privados em circunstância algu-
ma dos tratamentos regulares”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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EQUIPAS CINOTÉCNICAS 

GNR certifica binómios dos bombeiros 

A Guarda Nacional Republicana 
(GNR) certificou recentemente 
três binómios (duplas formadas 
por cães e operacionais) civis de 
busca e salvamento dos Bombei-
ros Voluntários de Resende e de 
Tondela.

Esta certificação, segundo a 
GNR, surge no âmbito da Bolsa 
de Voluntários Cinotécnicos Ci-
vis de Busca e Salvamento que 
tem o objetivo de preparar e 
qualificar equipas cinotécnicas 
civis já existentes, no sentido de 
trabalharem em conjunto com 
esta força policial, em missões de 
localização de pessoas desapare-

cidas, “potenciando, assim, o 
sucesso das operações de busca 
e resgate”.

Sobre esta ação a GNR expli-
ca que várias equipas de volun-
tários se submeteram às provas 
de validação técnica, tendo ob-
tido sucesso três binómios dos 
Voluntários de Resende, e um 
dos Bombeiros Voluntários de 
Tondela.

Os binómios certificados 
pela GNR integram uma base 
de dados, podendo ser aciona-
dos pelo Grupo de Interven-
ção Cinotécnico nas buscas em 
grandes áreas ou em escombros 

com recurso a cães na área de 
jurisdição da Guarda ou em si-
tuações que outros agentes de 
Proteção Civil entendam ativar.

Os binómios certificados 
pela GNR integram uma Base 
de Dados ficando em condições 
de ser acionados pelo Grupo de 
Intervenção Cinotécnico (GIC) 
nas buscas em grandes áreas 
ou em escombros com recurso 
a cães, na área de jurisdição da 
GNR, ou em situações que ou-
tros agentes de proteção civil 
entendam recorrer ao seu em-
prego.

As candidaturas a esta bolsa 
de voluntários da GNR deve-
rão ser remetidas para o en-
dereço de correio eletrónico 
ui.gic.cfc@gnr.pt.

ALBUFEIRA

Centro de formação recebe acreditação

Os Bombeiros de Albufeira rece-
beram, recentemente, acredita-
ção como Centro Internacional 
de Formação e Homologação 
Método Arcón (CIFHMA). A ce-
rimónia protocolar, que se rea-
lizou à porta fechada, foi presi-
dida pelo edil José Rolo.

Fonte dos bombeiros al-
garvios explica que o Método 
Arcón é “um sistema oficial de 
formação e intervenção, que 
permite otimizar a eficácia das 
equipas de busca e salvamento 
canino”, que foi desenvolvido 
pelo investigador espanhol 
Jaime Parejo García, como re-
sultado doze intensos anos de 
entrega a processo de investi-
gação científica experimental 
no campo e inovação na apren-
dizagem e comportamento do 
cão de busca, deteção e resgate.

Este método, em compara-
ção com o tradicional ensino 
e treino dos canídeos compro-
vou, no caso da busca e resga-

te de pessoas soterradas com 
vida, ser mais rápido e eficaz, 
sendo já “oficialmente e inter-
nacionalmente” reconhecido 
por múltiplas instituições em 
diferentes países. Este sistema 
é, ainda, utilizado para treinar 
os animais na busca e deteção 
de explosivos, minas antipes-
soal, espécies protegidas, es-
tando. Presentemente. a ser 
investigada a busca, deteção, 
discriminação e identificação 
de pessoas doentes com CO-
VID-19, com recurso à emissão 
odorífera da pele.

Entretanto decorre, até 27 
de novembro, nos Bombeiros 
de Albufeira o LVI Curso, Inter-
nacional de Busca e Deteção 
Canina de pessoas soterra-
das com vida, Método Arcón, 
que mobiliza 12 operacionais 
portugueses e espanhóis. 
Esta ação de formação, conta 
com a colaboração do projeto 
Martrain CRL e a 4Allseas Aca-
demy.

No final deste curso, este 
corpo de bombeiros passa a 
ter, integrada na equipa de sal-

vamentos especiais, uma força 
de intervenção canina, prepa-
rada para a localização de pes-
soas soterradas com vida.

Os Bombeiros de Albufeira, 
frisam os recentes investimen-
tos que permitem preparar a 

todos os níveis os operacio-
nais para a intervenção em 
cenários de acidente grave e 
ou catástrofe de que possam 
resultar o colapso de estrutu-
ras e edifícios. Neste âmbito, 
no dia 12 de novembro, às 16h., 

realiza-se um exercício, simula-
cro, com as unidades caninas. O 
simulacro que tem como cená-
rio a antiga fábrica FACEAL, em 
Mem-Moniz, Paderne visa, em 
tempo real demonstrar a eficá-
cia do Método Arcón.
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A FECHAR...

Foi notícia 
há duas décadas

ATLÂNTICA

Bolsas de estudo para bombeiros

A Atlântica – Instituto Univer-
sitário, sediado em Oeiras, vai 
atribuir duas bolsas de estu-
do a bombeiros voluntários 
que pretendam ingressar na 
recém-criada licenciatura em 
Gestão da Segurança, Emer-
gência e Proteção Civil. A li-
cenciatura integra seis certifi-
cações profissionais.

A iniciativa foi anunciada 
na cerimónia de abertura do 
ano letivo do Instituto e apre-
sentação da nova licenciatura 
que foi presidida pelo minis-
tro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita.

As duas bolsas destinam-
-se a bombeiros voluntários 
de associações do distrito de 
Lisboa e têm como objetivo 
“apoiar o prosseguimento 
dos estudos a estudantes eco-
nomicamente carenciados e 
com aproveitamento escolar 
que, por falta de meios, se 
vêm impossibilitados de o fa-
zer”.

O júri para atribuição das 
bolsas inclui, a Atlântida, re-

presentada pelo coordenador 
do curso, Ricardo Ribeiro, a 
Liga dos Bombeiros Portugue-

ses, a Escola Nacional de Bom-
beiros e a Associação de Estu-
dantes do Instituto.

PROTEÇÃO CIVIL PREVENTIVA 
ANEPC apresenta Portal infoRiscos

A Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil, 
assinala hoje, 13 de outubro, 
o Dia Internacional para a Re-
dução do Risco de Catástrofes 
com a apresentação e disponi-
bilização do Portal InfoRiscos.

Este novo portal, segundo 
a ANEPC visa “divulgar ao pú-
blico informação sobre iden-
tificação e caracterização dos 
fenómenos de génese natural, 
tecnológica ou mista, susce-
tíveis de afetar o território de 

Portugal Continental”.
O acesso à informação so-

bre os riscos a que os cidadãos 
estão sujeitos, em cada área 
do território, é, mais que uma 
obrigação legal, uma ferra-
menta essencial para garantir 
a sensibilização da população 
em matéria de autoproteção 
e, assim, promover uma me-
lhor aplicação dos princípios 
da precaução e da prevenção, 
contribuindo para a adoção 
de medidas que diminuam as 

consequências de acidentes 
graves ou catástrofes.

A informação agora dis-
ponibilizada sustenta-se no 
documento "Avaliação Na-
cional de Risco", desenvolvi-
do pela Comissão Nacional 
de Proteção Civil, em 2019, e 
que descreve, para cada ris-
co, o processo de análise e 
os dados utilizados, estando 
a metodologia de avaliação 
centrada na suscetibilidade e 
na cartografia dos elementos 
expostos, incluindo estimati-
va do grau de gravidade dos 
danos potenciais e da proba-
bilidade de ocorrência.

Esta nova ferramenta “in-
sere-se na Estratégia Nacio-
nal para uma Proteção Civil 
Preventiva aprovada pela Re-
solução do Conselho de Mi-
nistros nº 160/2017, de 30 de 
outubro”, que traduz “a apos-
ta num conhecimento mais 
aprofundado dos riscos, com 
o objetivo de prevenir ou mi-
tigar os seus efeitos, estimu-
lando, assim, a participação 
das populações e a ideia de 
que a proteção e a segurança 
são uma responsabilidade de 
todos”, conforme é explicita-
do na página oficial na inter-
net da ANEPC.
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Nem todos precisam de capa para salvar o mundo

Veteranos na pedincha
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portugal

F alamos da pandemia 
do COVID-19 que 
grassa por todo o 
país. Mas há outras 
pandemias que 
também andam 
por aí, com outras 
c o n s e q u ê n c i a s , 
lesivas do bom nome 
das instituições e dos 

seus operacionais.
Uma delas, com que 

quase todas as associações e 
os seus bombeiros se viram 
confrontadas nos últimos anos 
é a venda de rifas promovida 
por uma autodenominada 

associação de veteranos de 
guerra. Com um modus 
operandi conhecido de 
todos, lesivo da imagem dos 
bombeiros.

Como é sabido, envergam 
coletes vermelhos que se 
confundem com as fardas 
dos bombeiros e “vendem” 
rifas para a aquisição de 
ambulâncias para os bombeiros 
que não identificam. Suscitam 
confusão juntos dos cidadãos 
e impelem-nos a ajudar sem 
saber para quê exatamente.

Saltitam pelo país todo, 
ora aqui, ora ali, a coberto de 

uma autorização do MAI que, 
não obstante, os sucessivos 
e frequentes protestos dos 
bombeiros tarda em ser 
suspensa.

Em tudo isto, saem mal 
os bombeiros ao verem 
a sua imagem usurpada 
e maltratada. Ficam mal 
os verdadeiros veteranos 
militares cujo orgulho sai 
molestado e ofendido. Ficam 
mal as populações vítimas da 
sua generosidade e simpatia 
para com os bombeiros, 
enganadas pela abordagem 
de maltrapilhos apalhaçados ÚLTIMA
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a fingir de bombeiros. E fica 
mal o MAI permitindo esta 
verdadeira palhaçada persista e 
continua a correr o país com a 
sua autorização.

Os militares veteranos 
merecem-nos todo o respeito e 
acreditamos que são alheios a 
esta situação. Acreditamos, aliás, 
que este expediente os ofende 
profundamente.

Este “negócio” só diz respeito 
ao MAI e às polícias, a quem cabe 
por cobro e investigar, a bem 
da verdade e do respeito que 
os militares, os bombeiros e os 
cidadãos merecem.

BRAVOS HERÓIS 

Está de regresso a campanha Bra-
vos Heróis que tem permitido 
dar a conhecer o rosto de alguns 
dos muitos que “lutam todos os 
dias por um Portugal mais verde 
e livre de fumo”, provando que 
“nem todos os heróis precisam 
de uma capa para salvar o mun-
do”.

Nesta 2.ª edição, o Diário de 
Notícias, o Jornal de Notícias e a 
TSF voltam a abraçar esta causa, 
“dando voz aos profissionais da 
área sem deixar de parte os he-
róis do quotidiano que também 
contribuem para um Portugal 
melhor”, numa iniciativa que 
também a Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP) apoia e, obvia-
mente, aplaude. 

Em 2020 são oito os escolhi-
dos a dar o seu testemunho e a 

deixar alguns “conselhos para 
a adoção de comportamentos 
adequados em prol da conser-
vação do ambiente”. Integram 
este grupo os comandantes Fer-
nando Gonçalves, dos Bombei-
ros Voluntários de Góis, e Pedro 
Barahona, de Beja.

Durante oito semanas são 
apresentadas nos jornais Diário 
de Notícias, Jornal de Notícias 
e na rádio TSF, oito figuras na-
cionais que atuam nas áreas de 
preservação das florestas, com-
bate aos incêndios e proteção 
do ambiente.

Numa breve depoimento Pe-
dro Barahona, comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Beja, 
relembra que “todos os cuida-
dos são poucos quando se fala 
em prevenção dos incêndios” e 

partilha alguns conselhos para 
que esta seja uma “missão suces-
so”. Da mesma forma, Fernando 
Gonçalves, dos Bombeiros de 
Góis, revela um pouco sobre o 
trabalho dos soldados da paz, 
dando conta da exigência da 
sua missão. Este operacional 
reforça, ainda, a importância da 
informação e da formação na 
luta por um Portugal mais lim-
po e livre de fumo.

A campanha termina com 
um evento que abre espaço ao 
debate versando o contributo 
dos projetos digitais, como é 
este o caso, para a sensibilização 
e formação das populações em 
matérias fundamentais como 
a preservação das florestas e a 
prevenção de incêndios.

A Tabaqueira volta a associar 
a este movimento nacional com 
o objetivo de colaborar neste 
desígnio fomentando compor-
tamentos mais sustentáveis. 
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