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BLOCO DE NOTAS

Vice-Presidente CE LBP

Mudou o nosso lugar no Mundo

Rui Rama da Silva

C ada dia que passa, nesta 
nova fase de desconfi-
namento pandémico, 
vamo-nos aperceben-
do que muitas coisas 
mudaram, algumas 
irreversivelmente, al-

gumas sem que tenhamos sido 
achados nisso, outras nem tanto, 
mas como computo final con-
cluiremos que as alterações fo-
ram e continuam a ser de tal or-
dem que é lícito e real concluir 
que até mudou o nosso lugar no 
mundo. 

As ameaças comuns, seja a 
pandemia, seja os incêndios flo-
restais, seja os desastres naturais, 
vão cada vez mais exigir respos-
tas comuns. O que até agora era 
espaçado passará a ser mais fre-
quente, exigindo novos modelos 
de organização, de cada institui-
ção e do seu conjunto. 

É certo que muita coisa, com 
ou sem pandemia, estaria inevi-
tavelmente em fase de mudança 
e que bastaria apenas acelerá-la 
ou retardá-la. No mundo dos 
bombeiros, reflexo de mudanças 
internas e da própria sociedade, 
vão ocorrendo sinais de que ou 
mudamos e nos adaptamos, ou 
até lideramos os novos ventos 
ou, quer o voluntariado, quer o 
modelo de organização atual es-
tarão postos em causa e tornados 
obsoletos perante a realidade.

Não se trata, ao contrário do 
que alguns pensam e criticam, 
de uma mensagem alarmista ou 
catastrofista. Trata-se de, com 
pragmatismos e realismo, ade-

quar os princípios e os valores 
de sempre a novos tempos, a no-
vas circunstâncias, a uma nova 
organização social que, queira-
mos ou não, vai emergindo. 

Para que possamos encarar 
esses novos tempos importa 
que, em primeiro lugar, esteja-
mos cientes e convictos da dou-
trina da nossa organização. Se 
o não fizermos, não só não con-
seguiremos dar um rumo ade-
quado e útil à mudança, como 
também mais vulneráveis esta-
remos a influências ou modas 
exteriores.

A escassez galopante de re-
cursos é um problema grave do 
presente, mas também já o foi 
no passado. Em abono da verda-
de, é um problema de sempre. 
As pegadas da nossa história 
passada, identificadas na gene-
ralidade das monografias das 
nossas associações identificam 
momentos áureos, mas tam-

bém as recorrentes dificuldades 
estruturais e do dia-a-dia.

Esta questão, pelos vistos 
ancestral, tem sido abordada 
de diversas formas e tem sido 
cavalo de batalha da LBP, ciente 
da gravidade e da importância 
dela. Esta questão, perante um 
futuro mais exigente e comple-
xo, assume cada vez mais gravi-
dade dado que a estabilidade 
funcional e financeira dos bom-
beiros influencia, como nunca, 
a capacidade operacional dos 
mesmos, socorrendo cada vez 
melhor, mas também mais caro. 
A formação necessária para tal, 
o recurso cada vez maior a ferra-
mentas e equipamentos caros e 
complexos determina o aumen-
to de custos de funcionamen-
to, logo, o custo de cada inter-
venção de socorro. Iludir esta 
questão torna-se cada vez mais 
perigoso e, não obstante todos 
estarem cientes disso, tem ca-

bido sempre aos bombeiros 
superar todas as fragilidades. E, 
mesmo que outras entidades 
tentem contribuir para ultra-
passar ou reduzir essas fragilida-
des, tudo está feito para que se 
limite apenas a uma panaceia.

Na abordagem deste proble-
ma ancestral da falta de recur-
sos, das duas uma, ou ganhamos 
novo rumo com imaginação 
persuasão e arte ou hipoteca-
mos ou matamos mesmo o pró-
prio voluntariado. Para evitar 
isso, incontornavelmente, a 
abordagem da questão princi-
pal, recursos, e das que lhe estão 
associadas, exige que se faça de 
forma mais ampla e incisiva.

O défice de doutrina atual 
fragiliza-nos. Precisamos de re-
forçar o rigor, o método, a clare-
za, a precisão da nossa postura 
e expurgar muitos mitos e fan-
tasias que nos rodeiam e que, 
tantas vezes, nos impedem ou 

dificultam o raciocínio.
Fazer a história das nossas as-

sociações não se pode bastar a 
uma mera cronologia acrítica ou 
superficial. Temos que investigar 
e conhecer mais dela. O futuro 
exige-nos isso. Não se trata ape-
nas de uma narrativa onde to-
dos queremos e devemos entrar. 
Mais do que isso, é o registo de 
uma memória e de uma matriz 
construída ao longo do tempo 
onde cada um de nós, do passa-
do, do presente e do futuro vai 
desempenhando a sua missão e 
função.

Importa saber como fomos, 
o que somos e o que queremos 
ser. A doutrina, os princípios, os 
valores alimentam-nos, fortale-
cem-nos, dão-nos razão e susten-
tação na busca incessante e per-
manente da mudança para bem 
dos nossos concidadãos.
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O Presidente da LBP

Primeiras EIP pagas na totalidade pela ANEPC

O Conselho Execu-
tivo da Liga dos 
Bombeiros Por-
tugueses ciente 
de interpretar a 
vontade coletiva 
da grande maioria 
das Associações 
Humanitárias de 
Bombeiros Vo-

luntários, enquanto entidades 
detentoras de Corpos de Bom-
beiros, há mais de mês tornou 
pública à secretária de Estado 
da Proteção Civil, patrícia Gas-
par, a sua posição e o conse-
quente desconforto, bem como 
a  exigência de tornar claros os 
critérios de apoio do Governo 
à manutenção de Grupos de 
Intervenção Permanente (GIP) 
pagos integralmente pela Auto-
ridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil e a manutenção 
e criação de Equipas de Inter-
venção  Permanente (EIP) pagas 
em 50% pela ANEPC, sendo os 
restantes 50% pagos pela respe-
tiva Câmara Municipal. 

Com efeito, foram criados há 
muitos anos 13 Grupos de Inter-
venção Permanente em Corpos 
de Bombeiros da Área Metropo-
litana de Lisboa e Vale do Tejo e 
também no Norte e Centro do 
país, cujos encargos financeiros 
são pagos integralmente pela 
ANEPC e que custam ao erário 
público cerca de 750.000,00€ 
anuais.

Na altura não houve qual-
quer contestação da parte da 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses por se considerar uma me-
lhoria no sistema então vivido, 
e ao longo dos anos tal foi aceite 
tendo como pano de fundo essa 
visão estratégica. Porém, hoje 
ao serem alterados os critérios 
da criação de segundas Equipas 
de Intervenção Permanente e 
sobretudo ao serem propostas 
novas equipas pelo Ministério 
da Administração Interna, onde 
já existem Grupos de Interven-
ção Permanente pagos total-

mente pela ANEPC, a situação 
altera-se, já que deste modo 
passam a ser substancialmente 
beneficiadas.

Perante esta abusiva e in-
justa descriminação, a Liga 
dos Bombeiros Portugue-
ses não pode nem deve 
fechar os olhos, porque é 
seu dever e obrigação de-
fender por igual todas as 
Associações Humanitárias 
de Bombeiros.

Assim, e com caráter de ur-
gência, propomos e exigimos 
ao Governo que pague 100% a 
todas as AHB que têm instala-
das a primeira EIP, como faz 
para os já existentes Grupos de 
Intervenção Permanente.

Quanto às segundas EIP, 
manter o atual critério de pa-
gamento 50/50, sendo respon-
sáveis a ANEPC e a respetiva 
Câmara Municipal.

Concretizados estes obje-

tivos e numa assunção de res-
peito igualitário por todos, em 
nosso entender, deve o Governo 
de imediato abrir candidaturas 
para a instalação de terceira EIP 
a quem o solicitar, ou e onde tal 
se justifique, mantendo os mes-
mos critérios existentes para a 

constituição de segunda EIP. 
É importante e fundamental 

não lavrar duas vezes no mes-
mo erro, bem como proceder 

de imediato à revisão do re-
gulamento destas equipas. 

Após a homologação 
do protocolo, deve ser 
definido prazo para insta-
lação e entrada em funcio-
namento de cada equipa.

Deve ser revista a com-
pensação salarial e regalias 

sociais dos elementos que 
compõem cada equipa.

Perante o aumento da cons-
tituição das equipas EIP e pe-
rante os custos que lhes são 
inerentes, solicitamos que o 
Governo nos dê uma resposta 
concreta sobre se o orçamento 
da ANEPC tem garantidas ver-
bas para o pagamento integral 
da parte que lhes corresponde. 

Ao que julgamos saber, es-
tará eminente a instalação das 

NUTS III (modelo que discorda-
mos totalmente), que vêm alte-
rar substancialmente área ter-
ritorial da responsabilidade de 
cada Corpo de Bombeiros, de-
sejando por isso ser informados 
sobre qual a estratégia definida 
pelo Governo na implementa-
ção deste novo modelo no que 
aos Bombeiros respeita.

Entendemos ser necessário, 
com carácter de urgência, refle-
tir sobre tudo isto de forma a 
evitar cair em erros que possam 
vir a comprometer o futuro.

A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses está certa e consciente 
de que estas preocupações ne-
cessitam de respostas rápidas 
já que elas são solicitadas por 
quem representa legitimamen-
te o principal agente de prote-
ção civil em Portugal, os Bom-
beiros.
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CONFEDERAÇÃO

Marcelo Rebelo 
de Sousa presi-
diu à cerimónia 
de inauguração 
da nova sede da 
Liga dos Bom-
beiros Portu-
gueses (LBP), no 
Paço do Lumiar, 
em Lisboa, onde 

de viva voz e perante dezenas de 
convidados reconheceu e enal-
teceu o papel do presidente da 
confederação, comandante Jai-
me Marta Soares, na defesa das 
reivindicações do setor, numa 
luta antiga e sem tréguas. O chefe 
de Estado destacou ainda o estilo 
"desempoeirado" que marcou e 
marca o percurso de Jaime Marta 
Soares, que em ocasião própria 
será devidamente distinguido 
presidência:

LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES | 
PR inaugura Casa dos Soldados da Paz 

"O galardão que merecer há de 
recebê-lo noutra ocasião", anun-
ciou Marcelo Rebelo de Sousa 
que em dia de festa para os bom-
beiros teceu os maiores elogios 
às mulheres e homens que ser-
vem nesta missão. 
Esta intervenção ficou ainda 
marcada pelo "justo" agradeci-
mento ao ministro da Adminis-
tração Interna (MAI) Eduardo 
Cabrita pelo trabalho desenvol-
vido nos últimos anos em maté-
ria de combate aos incêndios.
"Queria dizer, porque é justo, 
é justo e não tem sido dito ao 
MAI, que neste domínio, há que 
lhe agradecer. Como em tudo na 
vida, há domínios que correm 
melhor e correm pior na vida 
dos políticos", esclareceu. Mar-
celo que falou ainda das lições 
aprendidas no pós-tragédias de 
2017, dizendo que o governante 
"fez o que podia e o que não po-
dia", e assim sendo, frisou "é bom 
que se diga isto agora para não 
ser tarde demais quando se tiver 
de o dizer".
"Fica dito e fica agradecido", fri-
sou o presidente da República.
À chegada à Casa dos Soldados 
da Paz o chefe de Estado, recebeu 
honras da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários 
de Torres Vedras, associada nú-
mero um da confederação, que 
se apresentou em Lisboa com 
uma seção composta por 25 ele-
mentos, guarda de honra e a ban-
da filarmónica que interpretou o 
Hino Nacional. Depois do Bispo 
Auxiliar de Lisboa, D. Américo 
Aguiar, ter procedido à bênção 
Marcelo Rebelo de Sousa descer-
rou a placa que perpetua o dia 9 
de outubro de 2021.
Visivelmente satisfeito com a 
efeméride e com a obra feita Jai-
me Marta Soares aproveitou a 
vasta plateia para recordar o pro-
cesso de instalação no Palácio 
de S. Cristóvão. Anos de muito 
trabalho, mas que permitiu dar 
uma nova vida a um património 
histórico que se encontrava em 

acelerado processo de degrada-
ção e do qual se pode orgulhar a 
LBP de o devolver à capital com-
pletamente renovado.
Porque o presidente da confede-
ração não desperdiça tempo de 
antena, nem púlpitos, mesmo 
em dia de festa, não se coibiu de 
relembrar todos os grandes te-
mas ou como disse as "reformas 
que de impõem" entre os quais 
a revisão da Lei de Financiamen-
to, o aumento de 3% para 6% das 
verbas para o Fundo de Proteção 
Social do Bombeiro (FPSB), o re-
forço de apoios, nomeadamen-
te financeiros à ENB  - a futura 
"Escola Nacional de Bombeiros 
e Proteção Civil -, nova regula-
mentação para as equipas de 
intervenção permanente (EIP) 

Jaime Marta Soares 
lembrou reivindica-
ções antigas como 
"comando autónomo 
nos bombeiros vo-
luntários", a "bonifi-
cação da contagem de 
tempo de serviço para 
a reforma" e a "atuali-
zação dos valores dos 
seguros de acidentes 
pessoais e adaptação 
das apólices aos novos 
riscos, exigências e rea-
lidades"

e grupos de intervenção perma-
nente (GIPE) para os quais defen-
de "versatilidade de funções ade-
quando-as às novas realidades e 
exigências".
Recados ainda para Assembleia 
da República para exigir que a 
confederação seja "parceiro so-
cial de direito já que o é de facto, 
integrando-a no Conselho Eco-
nómico e Social".
Pediu ainda aos deputados da na-
ção par "no mais curto espaço de 
tempo possível, legislem sobre 
o Acordo Coletivo de Trabalho, 
com base na proposta da confe-
deração.
Jaime Marta Soares lembrou rei-
vindicações antigas como "co-
mando autónomo nos bombei-
ros voluntários", a "bonificação 

da contagem de tempo de servi-
ço para a reforma" e a "atualiza-
ção dos valores dos seguros de 
acidentes pessoais e adaptação 
das apólices aos novos riscos, exi-
gências e realidades". Da mesma 
forma, relembrou que o regula-
mento de uniformes "continua 
por aprovar" e que os bombeiros 
rotulam de "urgente" o protoco-
lo com o Ministério da Saúde que 
defina regras para a utilização de 
viaturas dedicadas ao transporte 
de doentes (VDTD). Exigiu, tam-
bém, "alto risco" para a função do 
bombeiro voluntário.
Do trabalho desenvolvido e dos 
vários ganhos conseguidos para 
os bombeiros, o presidente da 
LBP falou com particular entu-
siasmo do processo negocial que 

"
"
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CONFEDERAÇÃO
viabilizou a recente assinatura 
do acordo de cooperação com o 
Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica (INEM), um docu-
mento que "já não era revisto há 
cerca de 10 anos".
Terminou, ainda antes de ou-
torgar a Fénix de Honra a quase 
duas dezenas de homenageados, 
por agradecer a várias entidades 
e que ao longo da última década 
têm colaborado com a confede-
ração a favor dos bombeiros de 
Portugal designadamente a Cai-
xa Central de Crédito Agrícola, o 
Grupo "Os Mosqueteiros" e a Cal-
zedonia.
Marcaram presença na sessão 
para além do ministro da tutela 
Eduardo Cabrita e a secretária de 
Estado da Administração Inter-
na, Patrícia Gaspar, representan-
tes das federações distritais de 
bombeiros, autarcas, entre mui-
tas outras entidades com proxi-
midade à causa dos bombeiros.
Registe-se que a cerimónia este-
ve marcada para 11 de setembro, 
mas a morte do antigo presiden-
te da República Jorge Sampaio e 
os três dias de luto nacionais, im-
puseram o adiamento para 9 de 
outubro.

Os agraciados
A festa terminou com a entrega 
das Fénix de Honra aos coman-

dantes do quadro de honra (QH) 
José Alberto da Silva Caetano 
(AHBV Almoçageme), Luis Ma-
nuel Martins Reto (AHBV Cola-
res), António de Castro Valen-
te (AHBV Estarreja), Clemente 
Joaquim Martins Mitra (AHBV 
Cacilhas) António Simões da 
Cunha Santos (AHBV Penaco-
va), Henrique Joaquim Salvado 
Alves (AHBV de Sintra) Eduardo 
do Rosário Agostinho (AHBV 
Rio Maior), Joaquim Mano Pó-
voas (AHBV Carvalhos) e Arnal-
do Filipe Rodrigues dos Santos 
(Torrejanos). Foram ainda distin-
guidos, na Casa dos Soldados da 
Paz, o comandante Carlos Jaime 
Fonseca Santos (AHBV Dafundo), 
Carlos Alberto dos Santos Bap-
tista (AHBV Ourém), Agostinho 
Pinto Teixeira (AHBV Esposen-
de), José Ferreira, presidente da 
Escola Nacional de Bombeiros, 
Domingos Linhares Quintas (CM 
Sintra), e os edis de Mafra, Hélder 
Sousa Silva, e de Bragança Hernâ-
ni Dinis Venâncio Dias. António 
Costa, enquanto o antigo pre-
sidente do município Lisboa, 
o comandante Fernando Barão 
dos Santos (AHBV Torres Vedras) 
e o comandante do QH António 
Manuel Pinto Soares Machado, 
igualmente laureados, recebem 
este alto galardão, numa outra 
ocasião.
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NOVA SEDE | Do sonho à realidade  

Em 2012 foram en-
cetados contatos 
com a Câmara 
Municipal de Lis-
boa com o propó-
sito de encontrar 
uma solução para 
um terreno situa-
do em Campolide 
cedido pela au-

tarquia à confederação em 1994 
para eventual edificação de uma 
nova sede. Contudo, o tempo 
evidenciou a inviabilidade desse 
projeto. No âmbito desse proces-
so, a LBP deu continuidade ao 
pagamento dos valores devidos 
por esse direito de superfície.

A LBP na tentativa de resol-
ver esta questão avançou com a 
hipótese de permuta do terreno 
de Campolide por outro onde já 
existisse um imóvel compatível 
com as funções e atividades da 
confederação.

Os contactos com a Câmara 
Municipal de Lisboa acabaram 
por coroar-se de êxito na opção 
Quinta de S. Cristóvão, no Paço 
do Lumiar, em Lisboa. Foi, então, 
possível transferir a cedência do 
direito de superfície em vigor 
para o novo local, agora por um 
prazo de 50 anos e prorrogável 
por sucessivos períodos de 25 
anos.

A proposta foi aprovada em 
reunião de Executivo da Câmara 
em 9 de julho de 2014, presidida 
por António Costa, e ratificada 
em Assembleia Municipal de 29 
do mesmo mês.

A imponência da fachada e 
dos interiores da Quinta de S. 
Cristóvão carateriza bem a me-
mória passada de uma zona his-
tórica da cidade de Lisboa mar-
cada pela transição rural/urbana 
de outros tempos e cuja recupe-
ração e aproveitamento para ou-
tras funções é também a aposta 
da própria autarquia.

Depois de tomar posse da 
propriedade a LBP avançou com 
o projeto de recuperação e res-
tauro de interiores e exteriores 
e adaptação do espaço às novas 
funções. Nos anos de 2015 e 2016 
decorreram os processos concur-

sais para as diferentes interven-
ções, que permitiram devolver 
dignidade à bucólica edificação 
de influência maneirista. 

A intervenção comtemplou a 
reparação da cobertura e facha-
das e transformação de todo o 
miolo. Em boa hora a LBP contou 
com o apoio da Caixa Central de 
Crédito Agrícola para mobiliar 
adequadamente o edifício com 
equipamentos de escritório e 
outros.

Durante o ano de 2019 foram 
transferidos serviços e arquivo 
para as novas instalações, que 
estavam em condições de serem 
inauguradas em 2020, um ensejo 
que a pandemia COVID 19 obri-
gou a adiar para outubro de 2021.

Imóvel de interesse 
público

A Quinta de São Cristóvão 
apresenta uma planta retangu-
lar de dois pisos e de grande vo-
lumetria. A imponente fachada 
de influências maneiristas dis-
tingue-se no conjunto urbano 
do Paço do Lumiar, tendo clas-
sificação de Imóvel de Interesse 
Público.

CONFEDERAÇÃO
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Depois de dias de muita expeta-
tiva, a Assembleia da República 
chumbou, na generalidade, a 
proposta de Orçamento do Esta-
do para 2022. O voto favorável do 
Partido Socialista e as abstenções 
do Partido Animais Natureza 
(PAN) e das deputadas não-ins-
critas Joacine Katar Moreira e 
Cristina Rodrigues não chega-
ram para viabilizar o documento 
que mereceu cartão vermelho do 
Bloco de Esquerda (BE), do Parti-
do Comunista Português (PCP), 
Partido Ecologista Os Verdes 
(PEV) Partido Social Democrata 
(PSD), Partido do Centro Demo-
crático Social (CDS), Iniciativa 
Liberal (IL) e Chega.

Caiu assim por terra o anún-

OE2022 | MAI anuncia 29,7 LBP exige 32,5
cio do Ministério da Adminis-
tração Interna (MAI) de “um 
aumento do financiamento per-
manente para as Associações Hu-
manitárias de Bombeiros (AHB) 
superior a um milhão de euros”, 
o que representaria um cresci-
mento de 3,7%, face a 2021, que 
Jaime Marta Soares se apressou a 
qualificar de inaceitável.

A proposta aprovada no dia 
9 de outubro em Conselho de 
Ministros agora chumbada pela 
Assembleia da República, previa 
como orçamento de referência 
29.713.284,60 de euros, mas o pre-
sidente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses exigia 32,5 milhões, 
tendo mesmo enviado à Assem-
bleia da República um pedido 
de cumprimento do orçamento 

de referência e a definição do va-
lor de 32,5 milhões de euros para 
as associações humanitárias de 
bombeiros.

O mistério de Eduardo Cabri-
ta anunciou ainda que a comple-
mentar esta verba seria atribuí-
do um montante adicional de 
2,5 milhões de euros correspon-
dente a 8,4% do orçamento de 
referência, que visava reforçar a 
capacidade operacional das as-
sociações e, ainda, “fazer face aos 
constrangimentos financeiros 
decorrentes do empenhamento 
nas operações associadas à doen-
ça COVID-19”.

Mas também este montante 
adicional, segundo o presiden-
te da confederação, ficava mui-
to aquém do preconizado pelos 

bombeiros pois não chegava 
“para recuperar os prejuízos do 
ano anterior” até porque a pan-
demia provocou um enorme 
rombo nos cofres das associa-
ções.

A proposta do Governo Costa 
previa ainda um aumento supe-
rior a 920 mil euros para o Fundo 
de Proteção Social do Bombeiro, 
ou seja, em 2022 receberia “perto 
de 1,8 milhões de euros”, o que 
segundo a tutela “corresponde a 
um crescimento de cerca de 107% 
face a 2021”. Esse valor, segundo 
Eduardo Cabrita permitiria asse-
gurar dos benefícios legalmente 
consagrados, nomeadamente o 
reembolso de propinas e de taxas 
de inscrição nos ensinos secun-
dário ou superior, o reembolso 

de parte das despesas com berçá-
rios, creches e estabelecimentos 
da educação pré-escolar e a pen-
são de Preço de Sangue.

Jaime Marta Soares conside-
rou que “esse valor não é assim 
tão grande” sustentando que 
teria de ser melhorado, uma vez 
que as responsabilidades do 
FPSB têm vindo a aumentar subs-
tancialmente.

Agora tudo parece ter voltado 
à estaca zero.  Marcelo Rebelo 
de Sousa deverá avançar para a 
dissolução do Parlamento e pos-
terior convocação de legislativas 
para o início do 2022. Assim sen-
do, nos próximos dois meses o 
País viverá com base no último 
orçamento e será gerido a duodé-
cimos.

LUSA | RUI MINDERICO 
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SOCORRO PRÉ-HOSPITALAR |  
Bombeiros assinam novo acordo com INEM  
A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) assinou um novo acordo 
com o Instituto Nacional de Emer-
gência Médica (INEM) e com Au-
toridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil (ANEPC), que es-
tabelece, com os bombeiros, no-
vas regras para a prestação do so-
corro pré-hospitalar. A cerimónia 
que decorreu, no dia 4,  na sede 
do INEM, em Lisboa, foi presidida 
pelo secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, António Lacerda Sales, 
e contou com as presenças dos 
presidentes da LBP, Jaime Marta 
Soares, do INEM, Luís Meira, e da 
ANEPC, José Duarte Costa.

“É bom lembrar nesta ocasião 
que os bombeiros garantem cer-
ca de 90 % de todo o serviço de 
emergência pré-hospitalar em 
Portugal”, lembra a confederação 
em nota à comunicação social, 
assinalando que “o novo acordo 
poderá não ser o ideal, que não 
é, contudo, é o possível ao mo-
mento para definir novas regras e 
compensações que cubram pelo 

menos os custos diretos suporta-
dos pelos bombeiros na prestação 
desse serviço em todo o território 
continental”. 

Registe-se este acordo resul-
ta um ano de “intensas e difíceis 
negociações entre o INEM e a LBP, 
com a participação da ANEPC”, 
frisa a confederação para depois 
sublinhar que este acordo care-
cia “há muitos anos” de atualiza-
ção com custos elevados para os 
bombeiros obrigados a suportar 
boa parte das despesas do socorro 
sem o justo ressarcimento. 

“O acordo anterior poderá ter 
sido bom em tempos, mas passa-
ram-se muitos anos sem que tives-
se sido revisto, não obstante, a par 
disso, todos os custos terem au-
mentado sem parar, seja combus-
tíveis, manutenção e reparação de 
viaturas, oxigénio, consumíveis 
ou vencimentos dos tripulantes”, 
reforça a nota da LBP. 

O período pandémico que 
agora estará a terminar “só con-
tribuiu para o agravamento da 
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situação, uma vez que foram os 
Bombeiros que garantiram, e 
garantem, a esmagadora maio-
ria dos serviços de transporte de 
doentes suspeitos de COVID-19”, e 

também por isto “urgia um novo 
acordo materializado na reposi-
ção e revisão das obrigações do 
INEM para com os bombeiros, 
mesmo se só em parte ficarão to-

talmente satisfeitas” pode ler-se 
na mesma comunicação que ter-
mina esclarecendo que “há cerca 
de nove anos a LBP reivindica a 
revisão ora conseguida”.

VIANA DO CASTELO |  
Distrito ganha primeira ULF
Dentro de pouco tempo estará em 
funcionamento, em Paredes de 
Coura, aquela que é primeira Uni-
dade Local de Formação (ULF) no 
distrito de Viana do Castelo, con-
forme anunciou, recentemente, 
Germano Amorim, o presidente 
da federação local de bombeiros.

Esta nova estrutura “vem 
preencher uma lacuna” tendo 
em conta as crescentes exigên-
cias em matéria de formação. Por 
outro lado, o dirigente salienta a 
importância de acrescentar pro-
ximidade a estes polos para que 
seja possível aos bombeiros na 

sua maioria voluntários, conciliar 
esta carreira com a atividade pro-
fissional. 

“Sem esta ULF, os operacionais 
de Viana dos Castelos teriam de 
continuar a deslocar-se às instala-
ções da Escola Nacional de Bom-
beiros (ENB) ou, em alternativa, 
a outros locais que já dispõem 
desta valência, o que constitui a 
maioria das vezes uma logística 
complicada, assinala Germano 
Amorim ao jornal Bombeiros de 
Portugal. Segundo números di-
vulgados pelo presidente da fede-
ração existem atualmente neste 

distrito cerca de 600 elementos 
no quadro ativo, contudo “o nú-
mero total de voluntários atinge 
os 1500”.

“Cada vez mais, toda a ação 
pressupõe formação e competên-
cias para garantir a eficácia da in-
tervenção”, frisa o presidente da 
federação. 

Orçado em 100 mil euros este 
complexo resulta de uma parce-
ria das 10 autarquias do distrito, 
sendo que a gestão da ULF será 
entregue à Federação dos Bom-
beiros do Distrito de Viana do 
Castelo, servindo, assim, os 12 

corpos de bombeiros deste terri-
tório, mas também outros congé-
neres que, pela proximidade ou 
especificidade da formação, quei-
ram aprofundar conhecimentos e 
reforçar preparação. A federação 
pretende, ainda, “rentabilizar o 
espaço, assegurando formação às 
empresas da região nas áreas de 
proteção e segurança”, 

As Unidades Locais de Forma-
ção, lançadas em 2009 pela ENB, 
visam “minimizar a deslocação 
dos bombeiros à escola para ob-
tenção de formação, rentabilizan-
do a formação ministrada com 

menores custos para todos os in-
tervenientes, na maioria volun-
tários, proporcionando-lhes ho-
rários de formação compatíveis 
com as suas atividades profissio-
nais”. Nestes polos são ministra-
dos os cursos de aperfeiçoamento 
técnico e de acesso à carreira de 
bombeiro.

A ULF de Viana do Castelo fica 
a cerca de 2,5 quilómetros do cen-
tro de Paredes de Coura e com 
acesso pela Estrada Nacional (EN) 
306, “num local afastado de edifi-
cações, com envolvente florestal e 
pontos de água”.

| INEM
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O Ministro da Administração In-
terna (MAI) deu luz-verde à cons-
tituição de 20 novas equipas de 
intervenção permanente (EIP), 
“elevando para 206 o número 
de EIP constituídas neste ano de 
2021”.

Com a criação destas novas 
EIP, compostas por um total de 
105 bombeiros profissionais, 
sobe para 533 o número de equi-
pas já protocoladas, ou seja, 
“quase o triplo das autorizadas 
até 2016 (169)”.

Em nota à comunicação so-
cial, o gabinete de Eduardo Ca-
brita revela que estes protocolos, 
celebrados entre a Autoridade 
Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil (ANEPC), as Câmaras 

EIP | MAI autoriza mais 20
Municipais e as Associações Hu-
manitárias de Bombeiros, “visam 
melhorar a eficiência da Prote-
ção Civil e as condições de pre-
venção e socorro face a acidentes 
e catástrofes, como inscrito no 
Programa do XXII Governo Cons-
titucional”.

As EIP são equipas formadas 
por cinco bombeiros, que se des-
tinam ao cumprimento de mis-
sões no âmbito da Proteção Civil. 
Os operacionais que integram 
estas brigadas, segundo refere a 
nota à comunicação social, dis-
tinguem-se “pela elevada espe-
cialização, com competências 
em valências diferenciadas para 
atuarem em diferentes cenários”.

As duas dezenas de EIP vão ser-
vir os quartéis de 17 municípios 

do continente, correspondendo 
a quatro primeiras equipas e 16 
segundas ou seja, criadas em Cor-
pos de Bombeiros onde já existia 
uma.

Até ao final do mês de setem-
bro de 2021, antes da aprovação 
destas duas dezenas de equipas, 
estavam atribuídas e protoco-
ladas um total de 513 sendo que 
dessas 186 não estavam em fun-
cionamento, ou seja, apenas 
327 reforçavam os quartéis na-
cionais. Dos 13 Grupos de Inter-
venção Permanente (GIPE) atri-
buídos, 11 continuam a operar. 
Contas feitas, 526 EIP e GIPE estão 
formalizados, ainda que em ati-
vidade e em efetivo reforço dos 
Corpos de Bombeiros estejam 
338 destas brigadas especiais.

O ano de 2021 regista o menor 
número de incêndios desde 2011 
e o segundo menor da década no 
que diz respeito à área ardida, de 
acordo com dados provisórios do 
Sistema de Gestão de Informação 
dos Incêndios Florestais (SGIF), 
divulgados pelo Ministério da 
Administração Interna (MAI).

De 1 de janeiro a 15 de outubro 
se 2021 registaram-se em Portugal 
7.610 incêndios rurais – o menor 
número, no mesmo intervalo de 
tempo, desde 2011 e uma redução 
de 54% face à média anual da dé-
cada, (16.644)”, conforme salien-
ta o MAI em comunicado.

As ocorrências deste ano re-
sultaram em 27.118 hectares de 
área ardida, o que corresponde 
“a menos 79% relativamente à 
média anual (128.976 hectares)” 
do período 2011-2021, entre janei-
ro e 15 de outubro, sendo assim 
este “o segundo melhor ano da 
década”. 

Segundo o gabinete de Eduar-

INCÊNDIOS | Resultados validam estratégia
do Cabrita estes dois indicadores 
confirmam a tendência de redu-
ção registada nos últimos qua-
tros anos, tem em conta que em 
2020, o número de ignições foi de 
9.182; em 2019, 10.528; e em 2018, 
11.450. Os números certificam 
também a redução em matéria 
de área ardida.

Entre 2018 e 2021 registaram-se 
assim quatro dos cinco anos me-
lhores anos da década no que diz 
respeito ao número de ocorrên-
cias e também no que concerne 
ao total de área ardida.

Quanto à dimensão dos in-
cêndios rurais registados em 
2021, importa salientar que 83% 
tiveram uma área ardida inferior 
a 1 hectare, registando-se 30 ocor-
rências com uma área ardida 
igual ou superior a 100 hectares 
– e apenas dois de grande dimen-
são com a perda de mil ou mais 
hectares. 

Já a percentagem de fogos 
dominados no ataque inicial, 
ou seja, nos primeiros 90 minu-

tos após a deflagração, situa-se, 
atualmente, acima dos 92%, indi-
cador que demonstra “a adequa-
ção” do Dispositivo de Especial 
de Combate a Incêndios (DECIR) 
e o trabalho “de todos os agentes 
de proteção civil envolvidos no 
combate”.

As alterações estruturais na 
prevenção e combate, aprovadas 
em outubro de 2017, defende o 
Governo, “têm vindo a ser pro-
gressivamente implementadas” 
estão a gerar ganhos da mesma 
que o empenho dos portugueses 
“na adoção de comportamentos 
sistémicos e preventivos”.

Quatro anos depois dos trá-
gicos incêndios que assolaram 
o centro do País, os dados agora 
difundidos, segundo a tutela, 
“ilustram o esforço de todos” que 
se traduz nos resultados alcança-
dos.

Importa salientar ainda que 
as elevadas temperaturas regis-
tadas neste mês de outubro leva-
ram, o MAI a prolongar até dia 31 

o dispositivo terrestre de comba-
te a incêndios rurais nos corpos 
de bombeiros.

Assim, um efetivo de 3.933 
bombeiros, correspondendo a 
798 equipas, apoiados por 848 

veículos, complementa o dispo-
sitivo permanente e os 41 meios 
aéreos que se mantêm ao serviço 
até ao final de outubro, nos ter-
mos da Diretiva Operacional Na-
cional n.º 2.

LUSA | NUNO VEIGA 
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44º CONGRESSO DA LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES
SETOR | Confederação vai a votos

Realiza-se já no 
próximo sá-
bado, dia 30 
de outubro, 
a eleição dos 
órgãos sociais 
da Liga dos 
B o m b e i r o s 
Portugueses 
(LBP) para o 

quadriénio 2022-2025, num even-
to que contará com a presença 
do ministro da Administração 
Interna Eduardo Cabrita.

António Nunes que veste a ca-
misola com as divisas “Unir, Re-
presentar, Defender” e António 
Carvalho sob lema “Acreditar 
no Futuro”, são os dois cabeças 
de lista que nos últimos meses 
tudo investiram na proximida-
de com as associações humani-
tárias e corpos de bombeiros 
pela conquista de apoios para os 
projetos que preconizam.

A equipa encabeçada por 
António Nunes formalizou a 
candidatura a 14 de setembro e 
com o mesmo propósito o gru-
po de António Carvalho esteve 
na sede da liga a 29 de setembro 
para junto de Amaro Nunes, 
presidente da mesa de congres-
sos, oficializar a intenção de ir a 
votos. Assim sendo, Nunes assu-
ne a lista A e Carvalho a B. 

Os dois proponentes à ca-
deira ocupada ainda por Jaime 
Marta Soares dispensam apre-
sentações ainda assim importa 
recordar que. António Nunes, 
licenciado em Economia, presi-
de ao Observatório de Seguran-
ça, Criminalidade Organizada e 
Terrorismo (OSCOT), foi presi-
dente e inspetor geral da Auto-
ridade de Segurança Alimentar 
e Económica (ASAE), diretor 
geral de Viação Diretor Finan-
ceiro da Camara Municipal de 
Sintra, Chefe de Divisão de Pla-
neamento e Controlo do Insti-
tuto de Investigação Científica 
Tropical (IICT). No setor o nú-
mero 1 da lista A desempenhou 
funções de Inspetor Superior de 
Bombeiros, subinspetor geral e 
presidente da Proteção Civil Na-
cional e ainda de forma comple-

mentar como docente universi-
tário nas disciplinas de Gestão 
de Emergência e Sistemas de 
Proteção Civil. No currículo de 
António Nunes constam ainda 
as funções de 2.º comandante 
dos Voluntários da Ajuda e de 
presidente da assembleia geral 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Oei-
ras. 

Licenciado em Gestão Bancá-
ria e Seguradora, António Car-
valho é comandante Bombeiros 
Voluntários de Póvoa de Santa 
Iria desde 1994, presidente da 

Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Lisboa desde 2003 e, 
também, membro do Conselho 
Nacional da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, Coordenador Mu-
nicipal da Proteção Civil de Vila 
Franca de Xira e representante 
da LBP nas comissões distritais 
de Proteção Civil e de Defesa 
da Floresta contra Incêndios. 
Desempenhou, igualmente, 
funções de vice-presidente do 
Serviço Nacional de Bombeiros 
e Proteção Civil, de comandante 
Operacional Municipal de Vila 
Franca de Xira, de presidente da 

Mesa dos Congressos da Liga de 
Bombeiros Portugueses, vice-
-presidente e presidente da dire-
ção da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários da 
Póvoa de Santa Iria e de coman-
dante operacional adjunto da 
ZO-3 do Distrito Lisboa (Conce-
lho Vila Franca de Xira).

Os candidatos tornaram pú-
blicos, em devido tempo, os pla-
nos de ação para um mandato 
de quatro anos que inevitavel-
mente têm pontos em comum, 
as diferenças entre as duas pro-
postas serão mais de forma do 

que de conteúdo. 
A poucas horas do sufrágio 

nenhuma das listas parece es-
morecer ou baixar os braços até 
porque são grandes as expeta-
tivas, tal como a mobilização e 
adesão ao 44.º congresso Ordi-
nário da LBP que surge, por força 
da pandemia, em novo formato. 

Todos os votos contam e por 
um se ganha ou se perde. O ele-
vado número de inscrições faz 
antever uma luta renhida. A 
vontade dos bombeiros ditará o 
vencedor certo é que a Jaime su-
cederá António.

Esclarecimento | 
Para a divulgação dos respetivos programas solicitámos às can-
didaturas (A e B) às eleições para os órgãos sociais da LBP para o 
quadriénio 2022/2025 o envio das suas propostas.
Não estabelecemos para tal qualquer limitação pelo que a dife-
rença de espaço entre os dois programas decorre exclusivamente 
da dimensão dos documentos que nos fizeram chegar e que re-
produzimos na íntegra.
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CANDIDATOS E PLANOS DE AÇÃO
LISTA A | UNIR, REPRESENTAR, DEFENDER

MESA DOS CONGRESSOS 
 
Presidente | Luís António Vicente Gil Barreiros | AHBV Gouveia  
Vice-Presidente | Hélder João Pereira dos Santos | AHBV Lamego 
Secretários |  
António José da Cruz | Município Viana do Castelo 
Victor Joaquim Antunes Marques da Silva | AHBV Castro Verde  
João Carlos Gouveia Venceslau | AHBV Macedo de Cavaleiros  
Suplentes |  
José Manuel Braia Ferreira | AHBV Faial  
Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena | AHBV Reguengos de Monsaraz 
 
CONSELHO EXECUTIVO 
 
Presidente | António Manuel Marques Nunes | AHBV Oeiras + AHBV Ajuda  
Vice-Presidentes |  
Carlos Jaime Fonseca Santos | AHBV Dafundo  
Marco Filipe Simão Martins | AHBV Óbidos  
Emanuel José Guedes dos Santos | AHBV Ermesinde  
Eduardo Osvaldo Louro da Silva Correia | AHBV Sul e Sueste 
Rui Sousa Dias Rama da Silva | AHBV Cascais  
Secretários |  
Guilherme Luís Neves Isidro | AHBV Ourém  
Nuno André Monteiro Coelho Chaves | AHBV Flavienses  
Clemente Joaquim Martins Mitra | AHBV Cacilhas  
Marco Alexandre Duarte Alegre | AHBV Pampilhosa da Serra  
José António Maciel Beleza Ferraz | AHBV Barcelinhos  
Suplentes |  
Sílvia Rute de Freitas Félix | AHBV Nisa  
Fernando Estevão de Almeida Jesus Farreca | AHBV Oliveira de Frades  
Tiago João Serra Marques | AHBV Proença-a-Nova 
 
CONSELHO FISCAL 
 
Presidente | Luís Manuel Campos Elias | AHBV Trofa  
Vice-Presidente | Victor Manuel Machado Ferreira | AHBV Vale de Cambra  
Secretária | Maria Cristina Costa Escórcio | AHBV Loures  
Suplente | Ricardo Nuno Soares do Espírito Santo | AHBV Madeirenses 
 
CONSELHO JURISDICIONAL 
 
Presidente | José António Bento Marques | AHBV Sintra 
Vice-Presidente | Maria José Machado Gonçalves | AHBV Riba de Ave  
Secretário | Mário Pacheco Costa | AHBV Aljezur 
Suplente | Nélio José dos Santos Gomes | AHBV Pataias
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CANDIDATOS E PLANOS DE AÇÃO

Num mo-
m e n t o 
em que 
os Bom-
beiros de 
P o r t u g a l 
têm vin-
do a sentir 
muitas di-
ficuldades 

em ver reconhecido o seu real 
valor, e que por vezes vêm a sua 
dignidade atingida, é absoluta-
mente indispensável que uma 
equipa coesa, forte, resiliente, 
experiente e conhecedora dos 
seus problemas se assuma como 
sendo a solução credível, hones-
ta e disponível para se submeter 
ao sufrágio eleitoral aos Órgãos 
Sociais da Liga dos Bombeiros 
Portugueses para o mandato de 
2022-2025. 

Estamos no momento certo 
para fazermos vincar a identi-
dade e história dos Bombeiros, 
sejam voluntários ou profissio-
nais, homens ou mulheres, com 
ou sem farda. Esta equipa estará 
sempre na primeira linha de de-
fesa da identidade e valorização 
dos Bombeiros Portugueses. É 
esse o nosso solene compromis-
so. 

Por isso, pedimos um manda-
to claro aos Associados da LBP 
para que possamos defender, 
intransigentemente, os direi-
tos e revindicações dos nossos 
Bombeiros, para prosseguir a 
sua missão humanitária em prol 
das populações, invertendo o 
modelo desenvolvido nos últi-
mos anos e assegurando que são 
de facto os principais agentes de 
proteção civil em Portugal. As re-
lações que iremos encetar com o 
Estado, Administração Central, 
Regional e Local, devem orientar 
a estratégia de consolidação des-
te Plano de Ação. 

Pretendemos dialogar com 
os vários serviços e entidades da 
Administração Pública, de forma 
construtiva e útil, contudo, não 
abdicaremos da firmeza, lucidez 
e eficácia das nossas posições. 
Teremos sempre presente que 
somos uma confederação que 

LISTA A | UNIR, REPRESENTAR, DEFENDER
defende os Associados e os Bom-
beiros, um parceiro para o en-
contro de soluções que melho-
rem a prestação do socorro, mas 
não seremos nunca uma muleta 
para equilíbrios precários que 
possam, no curto ou médio pra-
zo, apresentarem-se como solu-
ções inadequadas. 

Queremos mudar de paradig-
ma porque essa é a vontade ex-
pressa de todos os que pensam 
Bombeiros, numa parceria alar-
gada entre o Estado e as AHBV, 
reconhecendo o seu papel ful-
cral, bem como dos seus Corpos 
de Bombeiros, num modelo de 
equilíbrio sustentado. Por isso, 
vamos perguntar aos políticos o 
que querem dos nossos Bombei-
ros. Vamos respeitar a história, a 
memória e o esforço de todos os 
que têm vindo a contribuir para 
a defesa e valorização dos nossos 
Bombeiros. 

O financiamento para as ati-
vidades do socorro em Portugal 
deve ser transparente e do co-
nhecimento de todos, deixando 
de haver subterfúgios para en-
contrar mecanismos de finan-
ciamento para determinados 
agentes para o cumprimento de 
missões que devem estar sob a 
alçada dos Bombeiros. 

Esta equipa, porque é repre-
sentativa de todas as regiões por-
tuguesas e de todas as sensibili-
dades, não vai aceitar qualquer 
tentativa de retirar competên-
cias aos Corpos de Bombeiros 
que estejam na sua matriz opera-
cional e no registo de principal 
agente de proteção civil. 

Queremos, outrossim, devol-
ver aos Corpos de Bombeiros as 
missões que lhes cabem por di-
reito próprio, bem como o seu 
comando operacional hierár-
quico. É nossa convicção, forta-
lecida pelas opiniões que temos 
vindo a ouvir de muitos dos 
protagonistas dos assuntos dos 
Bombeiros, que temos o melhor 
projeto, profundamente refor-
mador, para UNIR, REPRESEN-
TAR, DEFENDER os Bombeiros 
de Portugal. 

A retoma da confiança e da es-

perança é absolutamente estru-
tural para desenvolver o nosso 
Plano de Ação para: 

Unir todos os Bombeiros nas 
suas diversas representações, 
nomeadamente Comandos, Di-
rigentes Associativos, Represen-
tantes de Entidades Detentoras 
de Corpos de Bombeiros, Federa-
ções, Estruturas Representativas 
Internas da LBP e Bombeiros, em 
torno de uma identidade única 
que permita ter a força suficien-
te para exigir, em cada momen-
to, as melhores condições e o 
reconhecimento dos valores e 
direitos que norteiam a nossa 
atividade, mas muitas vezes es-
quecidos pelo Estado e seus re-
presentantes. A nossa dignidade 
nunca poderá ser colocada em 
causa!

Representar Associados e 
Bombeiros protagonizando e di-
namizando transformações ou 
aperfeiçoamentos no Estatuto 
Social do Bombeiro e legislação 
complementar, propondo um 
conjunto mais justo e adequado 
de proteção às atividades exerci-
das pelas Associações Humani-
tárias e demais entidades deten-
toras de Corpos de Bombeiros, 
bem como pelos seus corpos ati-
vos e de comando. 

Defender os Bombeiros ga-
rantindo que sejam reconheci-
dos de facto pelos poderes públi-
cos como os principais agentes 
de proteção civil, considerando 
que toda a atividade de comba-
te a incêndios, socorro e salva-
mento, e a maioria da emergên-
cia pré-hospitalar e transporte 
emergente, urgente e não ur-
gente de doentes, entre muitas 
outras atividades de assistência 
a pessoas, bens e ambiente, são 
executadas por homens e mu-
lheres integrados nos Corpos de 
Bombeiros. Defender ainda que 
o Estado deve garantir o financia-
mento justo e adequado ao exer-
cício das atividades de socorro 
levadas a efeito pelos Corpos de 
Bombeiros, sem necessidade de 
permanentemente se questio-
narem critérios e metodologias 
de atribuição de verbas, muitas 

vezes, essenciais à sobrevivência 
das Associações Humanitárias. 

Acreditamos que as tarefas 
que desenvolveremos em cada 
um dos eixos abaixo indicados 
conduzirão a LBP e os Bombeiros 
de Portugal a um patamar mais 
elevado de reconhecimento das 
suas missões, pela reposição de 
atividades retiradas aos Bom-
beiros, sem explicação racional, 
nem sequer por economia de re-
cursos, por uma maior represen-
tatividade e participação pelos 
Associados nas ações do dia a dia 
da LBP, por uma maior interação 
entre gerações e pela prepara-
ção das Entidades Detentoras de 
Corpos de Bombeiros para os no-
vos desafios que se apresentam, 
designadamente, na gestão dos 
seus recursos humanos. 

Assumimos que é um Plano 
de Ação ambicioso e exigente, 
mas temos plena consciência 
que temos capacidade de nego-
ciação e de resiliência para, com 
esforço, vontade e ambição, con-
seguir alcançar os objetivos a 
que nos propomos. 

As ideias que esta Equipa coe-
sa porque nos unimos em tor-
no de valores fundamentais da 
sociedade e dos Bombeiros vos 
apresenta neste Plano de Ação, 
integrador e abrangente, con-
tendo as preocupações de todo 
o País, resultam da nossa expe-
riência, das nossas reflexões, mas 
também dos contributos que 
nos foram transmitidos nas reu-
niões com as Federações, Asso-
ciações, Associados, Comandos e 
Bombeiros, para além de muitos 
contributos individuais que nos 
fizeram chegar.

Acreditem em nós, na nossa 
autenticidade, honestidade e 
competência, porque acredita-
mos no vosso apoio para o suces-
so deste Plano de Ação, responsá-
vel e realista. 

01 | Modernização, adequa-
ção e organização dos Corpos de 
Bombeiros e Associações Huma-
nitárias para a resposta a novos 
desafios 

a) o compromisso que o Es-
tado deve ter para com os cida-

dãos, garantindo-lhes proteção 
e socorro, recomenda que exis-
ta um Plano Extraordinário de 
Modernização dos CB, com uma 
dotação mínima de 90 M€ (cerca 
de 200.000€ por CB, para viatu-
ras e equipamento) e, comple-
mentarmente, um Programa Ex-
traordinário para as AHBV para 
a modernização informática e o 
apoio a serviços administrativos 
dotado de uma verba cerca de 5 
M€ (cerca de 10.000€ por AHBV). 
São duas propostas que enten-
demos como prioritárias e que 
devem abranger todos os Asso-
ciados no território nacional. 

b) entendemos que todas as 
AHBV/CB devem dispor de EIP 
delineadas de acordo com os 
riscos existentes na sua Área de 
Atuação, como base da primei-
ra intervenção nos CB, podendo 
vir a ser integradas em quadros 
orgânicos protocolados com o 
Estado, através da ANEPC ou dos 
SRBPC. 

c) consideramos promover 
um diálogo com o ICNF para a 
eventual criação de Equipas de 
Intervenção Florestal (EIF), com 
condições específicas e devida-
mente regulamentadas. 

d) a modernização dos nossos 
Bombeiros obriga a que os vários 
regulamentos sejam revisitados, 
adequando-os e tornando-os 
mais consensuais com o que se 
passa noutros países da Europa, 
devendo haver uma preocupa-
ção com a dotação de equipa-
mentos de proteção individual 
dos Bombeiros. 

e) queremos implementar 
uma política da qualidade pelo 
que vamos apoiar todos os CB, 
AHBV e Federações que queiram 
implementar medidas tenden-
tes à adoção de um sistema para 
a qualidade, com vista à tomada 
de procedimentos uniformes, 
criando processos e procedi-
mentos iguais para casos idênti-
cos. Aos serviços da LBP vamos 
aplicar normativos da qualida-
de. 

f) vamos propor auditorias 
da qualidade aos serviços soli-
citados pelos nossos parceiros, 
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por entidades independentes, 
clarificando as dúvidas que em 
muitos casos se instalam sobre 
a prestação do serviço de socor-
ro. A promoção de auditorias aos 
sistemas de resposta à emergên-
cia deve ser uma exigência para 
que tenhamos uma clara visão 
dos sistemas existentes, sendo 
por isso uma proposta a promo-
ver junto das entidades compe-
tentes e das respetivas tutelas. 

g) a participação da represen-
tação da LBP em organizações 
internacionais como o Comité 
Técnico Internacional do Fogo, 
com os seus vários subcomités, 
vai ser uma realidade, a par do 
desenvolvimento de conversa-
ções para reativar a atividade da 
União dos Bombeiros dos Países 
de Língua Portuguesa (UBPLP). 

h) o acompanhamento da 
saúde preventiva dos Bombei-
ros, incluindo planos de vaci-
nação, será feita através de pro-
gramas específicos adaptados 
à atividade desenvolvida, sob 
coordenação do gabinete de me-
dicina e saúde ocupacional, a 
criar na LBP, e discutidos com a 
DGS e a ANEPC. 

i) é nossa intenção encontrar 
um parceiro para elaborar o Li-
vro Branco dos Bombeiros Por-
tugueses, instrumento indispen-
sável para o futuro planeamento 
estratégico do enquadramento 
dos CB e suas missões. 

j) vamos proceder ao estu-
do comparativo do modelo de 
funcionamento da prestação do 
socorro a doentes urgentes e si-
nistrados, em Portugal, França, 
Itália, Alemanha e Espanha, para 
obter as informações necessárias 
à apresentação de uma proposta 
de reorganização do socorro pré-
-hospitalar em Portugal. 

k) entendemos como oportu-
no desenvolver planos de promo-
ção ambiental nos Associados da 
LBP, contribuindo para o esforço 
nacional de cumprimento das 
metas ambientais, incluindo a 
aprovação de um plano nacional 
de retirada de amianto das ins-
talações dedicadas ao socorro, 
defendendo a saúde de todos os 

Bombeiros e utilizadores. 
l) acompanharemos, de per-

to, as Federações Regionais de 
Bombeiros das Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madeira nas 
justas revindicações junto das 
Entidades Regionais ou Nacio-
nais, na defesa das especificida-
des dos seus Bombeiros e Asso-
ciações Humanitárias. 

m) apoiamos o processo de 
transição dos Bombeiros muni-
cipais para Bombeiros sapado-
res, bem como as justas revin-
dicações quanto a carreiras e 
condições de trabalho. 

n) defendemos uma revisão 
das normas de prestação de ser-
viço dos comandantes nas AHBV, 
bem como das normas, carreiras 
e estatuto dos Bombeiros Vo-
luntários e vamos propor uma 
minuta de carta de missão de co-
mando. 

o) vamos solicitar ao Conse-
lho Jurisdicional que, acompa-
nhado de Presidentes de Fede-
ração, Direção ou Comandantes 
licenciados em Direito e com o 
Provedor dos Associados, apre-
sente as linhas gerais de um 
Conselho Deontológico do Bom-
beiro, dado que a profissão ou 
desempenho das funções, e as re-
lações entre Associados, devem 
estar devidamente contempla-
das num Estatuto Deontológico. 

p) promoveremos a realiza-
ção de um Webinar, por semes-
tre, sobre temas que em cada 
momento sejam do interesse 
dos Bombeiros e Associados da 
Liga. 

02 | Promoção da identidade 
dos bombeiros enquanto princi-
pais agentes de proteção civil 

a) a Lei de Bases da Proteção 
Civil deve ser integralmente 
cumprida, garantindo aos Cor-
pos de Bombeiros o lugar indis-
cutível que lhe cabe na estrutu-
ra de resposta às situações de 
acidente grave ou catástrofe, em 
socorro das populações, bens e 
ambiente. Os Corpos de Bombei-
ros são os principais agentes de 
proteção civil, de facto e de direi-
to, pelo que a sua dignidade não 
pode ser colocada em causa, em 

momento algum, quer pela sua 
história, quer pelo serviço pú-
blico que prestam à comunida-
de. Com vista a contribuir para 
a discussão deste importante 
desiderato, vamos realizar uma 
conferência sob o tema "Os Bom-
beiros Portugueses. Passado, 
Presente, Futuro", a realizar em 
maio de 2022. 

b) restaurar um Sistema de 
Comando Hierárquico Opera-
cional dos Bombeiros é tema 
central para que o reconheci-
mento como agente de proteção 
civil seja feito pelas várias enti-
dades públicas. Para que a LBP 
apresente uma solução viável, 
técnica e operacionalmente sus-
tentável, e que seja consensual 
entre os Bombeiros, desenvol-
veremos um trabalho interdisci-
plinar através de uma comissão 
de estudo e reflexão, cujo pro-
jeto será submetido aos vários 
órgãos estatutários. Vamos en-
contrar uma solução de equilí-
brio que, acima de tudo, defen-
da os interesses dos Bombeiros 
e das populações que servimos. 
Encontrada a solução, não acei-
taremos, em nome da dignifica-
ção da função, que se continue 
a colocar os Bombeiros num ní-
vel mais baixo de representação 
que os restantes agentes de pro-
teção civil. Queremos um diálo-
go construtivo no respeito pela 
nossa dignidade e credibilidade, 
no cumprimento da Lei de Bases 
da Proteção Civil. 

c) vamos organizar Conferên-
cias Anuais (2022, 2023 e 2024) so-
bre o tema dos Bombeiros e dos 
incêndios florestais para debate 
aprofundado dos processos e 
procedimentos que as diferentes 
Autoridades devem considerar, 
realçando o desempenho único 
dos Corpos de Bombeiros. 

d) recusamos que nos seja ne-
gada formação, profissionaliza-
ção e meios, para depois, injus-
ta e injustificadamente, alguns 
possam concluir que é melhor 
criar sistemas alternativos ou 
complementares. Os Bombei-
ros devem estar no combate aos 
incêndios florestais desde a pri-
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meira intervenção. Não faz qual-
quer sentido, até do ponto de 
vista da racionalidade financei-
ra, que existam forças de socorro 
em duplicado ou com funções 
idênticas para os mesmos fins, 
pagos pelos impostos dos contri-
buintes. O Estado, através do Go-
verno e, em particular, do MAI, 
tem de reconhecer que os Bom-
beiros, através dos seus CB e da 
sua ex-FEB, redenominada FEPC, 
que deve regressar aos Bombei-
ros, têm capacidade para lidar 
com os incêndios florestais, pelo 
que devem retornar aos Bombei-
ros as missões de combate a in-
cêndios, sejam eles de que tipo 
for, face à sua identidade histó-
rica e capacidade técnica perma-
nentemente revelada. 

e) exigimos que todos os 
Bombeiros sejam possuidores 
de um cartão de identificação 
próprio, pelo que o mesmo deve 
ser entregue no prazo máximo 
de 30 dias, após a sua requisição 
pela respetiva EDCB, podendo a 
LBP assumir essa responsabili-
dade no caso de lhe ser delegada 
competência. 

f) a revisão urgente do plano 
de uniformes e do regulamento 
de ordem unida, honras e conti-
nências e outros regulamentos, 
no sentido da sua modernização 
e adequação, deve ser considera-
do como uma prioridade. 

g) reclamamos pelo normal 
funcionamento do Conselho Na-
cional de Bombeiros, criado no 
âmbito da ANEPC, consideran-
do que este órgão é importante 
para o normal funcionamento 
da atividade dos Corpos de Bom-
beiros. 

h) pugnamos para que as 
agressões a Bombeiros em servi-
ço tenham o mesmo enquadra-
mento jurídico que o aplicável 
aos elementos das forças de se-
gurança. 

i) com a criação nos serviços 
da LBP de um Gabinete de ima-
gem, comunicação e protocolo, 
queremos melhorar, substan-
cialmente, a imagem dos Bom-
beiros, das suas ações em prol 
da comunidade e granjear o 

apoio dos cidadãos para a cau-
sa dos Bombeiros. Uma maior 
visibilidade das suas missões e 
atuações permitirá, no futuro, 
esclarecer a verdadeira qualida-
de dos serviços prestados e da 
sua integração como o principal 
agente de proteção civil, sempre 
presentes nas ações de socorro 
e salvamento de pessoas e bens. 
Promover uma rede de partilha 
de imagem pelas redes sociais 
potencia a afirmação da marca 
"Bombeiros", que já existe, e é 
um fator de afirmação coletiva 
junto das várias entidades públi-
cas e privadas e das populações. 
Queremos promover uma cam-
panha nacional de divulgação 
das atividades dos CB e de apoio 
aos Bombeiros Voluntários. 

03 | Reforço do reconheci-
mento dos bombeiros pela so-
ciedade e pelo Estado 

a) o Estatuto Social do Bom-
beiro, o Fundo de Proteção So-
cial do Bombeiro e a demais le-
gislação, com aplicação direta 
aos Bombeiros, deve ser revisi-
tada e ajustada, pontualmente, 
garantindo que existe uma solu-
ção harmoniosa para a compen-
sação social pelo trabalho desen-
volvido de forma voluntária ou 
profissional pelos Bombeiros, 
sem oscilações significativas en-
tre diferentes entidades apoian-
tes. 

b) A LBP, enquanto represen-
tante dos Bombeiros, deve parti-
cipar nos vários Órgãos Consul-
tivos do Estado e das Entidades 
Públicas, ligadas à economia so-
cial e ao voluntariado, pelo que 
entendemos que às AHBV de-
vem ser aplicados alguns dos be-
nefícios atribuídos às IPSS, face 
ao trabalho social desenvolvido, 
em prol da comunidade. Simul-
taneamente, entendemos como 
prioritário o diálogo com as En-
tidades representantes das IPSS 
e das Misericórdias, bem como 
com a Associação Reviver Mais, 
no sentido do desenvolvimento 
de ações conjuntas de apoio so-
cial. 

c) pautamos a nossa orien-
tação para o estabelecimento 
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de um Estatuto Profissional 
do Bombeiro Trabalhador em 
AHBV, onde se inclua uma carrei-
ra e um estatuto remuneratório, 
com níveis salariais compará-
veis com as demais instituições 
do setor do socorro e segurança, 
deixando de existir a figura do 
"assalariado". O Conselho de Fe-
derações da LBP será solicitado a 
pronunciar-se sobre que modali-
dade quer ver aplicada nas AHBV 
para resolver a situação inaceitá-
vel dos "assalariados", passando 
a existir um Acordo Coletivo de 
Trabalho ou Acordos de Empre-
sa. 

d) defendemos que as funções 
desenvolvidas pelos Bombeiros, 
sejam profissionais ou volun-
tários, devam ser consideradas 
como de risco e de desgaste psi-
cológico. 

e) iremos promover o diálogo 
com todas as estruturas repre-
sentativas dos Bombeiros, seja 
de profissionais ou de voluntá-
rios.

f) acompanhamos as preocu-
pações das Federações Regionais 
de Bombeiros dos Açores e da 
Madeira na sua luta pela igual-
dade de tratamento salarial para 
trabalho igual, no respeito pelos 
requisitos legais e estatutários. 

g) vamos aprofundar a sim-
plificação de procedimentos dos 
pedidos de acesso ao Fundo de 
Proteção Social do Bombeiro e 
ao funcionamento da respetiva 
Comissão Social, bem como re-
forçar o quadro de pessoal com a 
contratação, no mínimo, de um 
jurista e um assistente social. 

h) os incentivos ao Volunta-
riado, onde se incluem progra-
mas de formação para acesso a 
habilitações mínimas para en-
trada no corpo ativo, o apoio às 
escolas de infantes e cadetes, os 
programas distritais e nacionais 
de apoio a estudos superiores, o 
protocolo com entidades finan-
ceiras para empréstimos para es-
tudos superiores, a organização 
de eventos específicos de divul-
gação da atividade dos CB, pro-
curando criar carisma nas cama-
das mais jovens, os incentivos 

fiscais às empresas que empre-
guem Bombeiros, são medidas 
a ter em consideração. 

i) vamos promover Con-
ferências Anuais (2022, 2023 e 
2024) sobre o Voluntariado nos 
Bombeiros e aprofundar as 
formas possíveis para termos 
mais mil novos voluntários/
ano para a causa dos Bombei-
ros. 

j) as atividades da Juvebom-
beiro devem ser consideradas 
estruturais para a consolida-
ção do voluntariado, pelo que 
iremos incluir uma verba es-
pecífica no orçamento da LBP 
para o desenvolvimento de ati-
vidades nacionais. 

k) Vamos apresentar um 
Estatuto do Dirigente Associa-
tivo, onde se esclareçam os di-
reitos e deveres daqueles que 
muito dão de si aos Bombeiros 
e à sociedade, criar o Diploma 
de Reconhecimento do Servi-
ço Associativo, como uma das 
formas da LBP dizer obrigado a 
todos os que prestaram serviço 
às AHBV e propor a criação de 
um Quadro de Mérito para os 
Dirigentes Associativos das Fe-
derações e AHBV, que integre 
todos os Dirigentes, que o re-
queiram, que tenham exercido 
funções de Dirigentes Associa-
tivos em qualquer órgão social 
por 4 ou mais mandatos conse-
cutivos, ou 8 ou mais manda-
tos interpolados, em qualquer 
cargo. 

l) vamos apresentar um 
plano de sensibilização para 
adesão de sócios às AHBV e 
subsequente participação nos 
órgãos sociais. 

m) defendemos que o tem-
po de serviço prestado para be-
nefício do tempo de reforma 
passe a ser contado, sem neces-
sidade de qualquer comparti-
cipação por parte dos benefi-
ciários, devendo ser encargo 
da ANEPC, enquanto entidade 
administrativa de tutela dos 
Bombeiros ou de qualquer 
outra entidade do Estado, mas 
nunca do Bombeiro ou Asso-
ciação. 

n) pugnamos para que os 
abonos eventuais compensató-
rios de despesas de deslocação, 
alimentação ou disponibilida-
de estejam isentos de impostos, 
pois, consideramos que se trata 
de compensações sociais. 

o) vamos promover uma con-
sulta aos Bombeiros, Coman-
dantes e Dirigentes Associati-
vos para saber se poderemos 
propor a adesão ao subsistema 
de saúde da ADSE e ao acesso às 
unidades de saúde militares. 

p) queremos, também, rever 
as condições das apólices dos se-
guros para Bombeiros, Coman-
dantes, Dirigentes Associativos 
e trabalhadores das AHBV, bem 
como propor a criação de um 
seguro global de responsabili-
dade civil, que cubra a atividade 
das Associações Humanitárias e 
dos Corpos de Bombeiros. Nes-
se sentido, propomos o aumen-
to da cobertura para 250.000€ 
por morte ou invalidez perma-
nente, 200.000€ em despesas de 
tratamento, e 400.000€ no caso 
de tratamento com queimados. 

q) para que se possa man-
ter a memória dos Bombeiros, 
vamos instalar um Arquivo/
Museu do Bombeiro, com ex-
posições temporárias, por 
empréstimo de acervos de di-
ferentes entidades e particula-
res. Simultaneamente, vamos 
desenvolver iniciativas para os 
elementos do Quadro de Hon-
ra, estabelecendo o Dia Nacio-
nal do Bombeiro do Quadro de 
Honra e a Jornada Anual Nacio-
nal do Bombeiro do Quadro de 
Honra e do Dirigente Associati-
vo. Devemos submeter a Con-
selho Nacional a oportunidade 
de construir na sede da LBP um 
memorial aos Bombeiros. 

r) vamos desenvolver um 
conjunto de atividades despor-
tivas e culturais, para inter-re-
lação dos Bombeiros de todas 
as regiões do País, criando laços 
de confraternização entre gera-
ções e regiões. 

04 | Promoção da sustentabi-
lidade operacional e financeira 
dos Corpos de Bombeiros e En-

tidades Detentoras 
a) o modo de financiamento 

das Entidades Detentoras de CB, 
em particular, das AHBV, tem de 
ser repensado e reformulado. O 
modelo de financiamento deve 
ser plurianual, baseado em com-
pensar os custos fixos, os custos 
operacionais e os investimentos 
necessários à boa manutenção 
dos bens fixos e móveis, garan-
tindo uma capacidade operacio-
nal à prestação do socorro e assis-
tência aos cidadãos em situação 
de emergência, como executores 
do contrato social que o Estado, 
responsável pela segurança dos 
seus cidadãos, estabelece com as 
EDCB, no momento da sua ho-
mologação. 

b) os protocolos assumidos 
com várias entidades, em parti-
cular com o INEM, IP, têm de ser 
revisto e retratar os custos efeti-
vos dos CB e não as disponibili-
dades financeiras que o INEM, IP, 
decida colocar para negociação, 
e incluir as várias necessidades 
de mobilização de meios. A for-
mação de Bombeiros TAS deve 
ser comparticipada pela insti-
tuição, seja através de suporte 
financeiro, seja por organização 
direta de cursos de formação 
descentralizados, proporcionan-
do o mesmo número de horas de 
formação às atribuídas aos seus 
trabalhadores, com reconheci-
mento de créditos europeus. 

c) O estabelecimento de nego-
ciações e parcerias com a ANMP, 
ANAFRE, CM, ARS, ANEPC e ou-
tras, devem ser encetadas ou 
continuadas para garantir o es-
tabelecimento de pontes essen-
ciais para o reconhecimento do 
trabalho dos Bombeiros e da sua 
importância para a sociedade. 

d) simultaneamente deve ser 
negociado com o Governo um 
Plano de Reequipamento quin-
quenal, à semelhança do que 
ocorre entre o MAI e as Forças de 
Segurança, no valor de 250 M€, 
para dotar os CB do equipamen-
to e viaturas adequadas para res-
ponder aos riscos identificados 
das suas Áreas de Atuação, não se 
podendo olhar exclusivamente 

para o risco dos incêndios flores-
tais. Idêntica medida, na devida 
proporção, deve ser considerada 
para as AHBV das Regiões Autó-
nomas. 

e) para reforço das verbas 
disponíveis para financiamen-
to dos CB, propomos que sejam 
revistas as percentagens fixadas 
aos prémios de seguros para fi-
nanciamento do socorro, pos-
sibilitando assim fazer face ao 
custo mais elevado dos equipa-
mentos essenciais à prestação do 
socorro às populações. A promo-
ção de uma ampla campanha de 
divulgação da possibilidade de 
doação de 0,5% do IRS às AHBV 
está incluída no nosso Plano 
de Divulgação da Atividade dos 
Bombeiros 

f) as normas e procedimen-
tos de base para o transporte de 
doentes têm de ser imediata-
mente reavaliadas, sendo que, 
independentemente dos ajustes 
que possam vir a ser introduzi-
dos, não são admissíveis atrasos 
sistemáticos nos pagamentos de 
faturas vencidas por parte das 
administrações ou estabeleci-
mentos de saúde. Recusaremos 
essas situações, denunciando-as, 
porque podem contribuir para 
o descrédito financeiro das As-
sociações ou mesmo provocar a 
sua insolvência. 

g) pugnamos pela simplifica-
ção de procedimentos adminis-
trativos, nomeadamente, para as 
vistorias e licenças das viaturas 
utilizadas pelos CB nas suas ati-
vidades de socorro e transporte 
de doentes. As ações de fiscali-
zação devem ser feitas de forma 
preventiva, sempre que possível, 
nos quartéis. As vistorias devem 
ser promovidas por comissões 
que integrem representantes do 
INEM, IP, da LBP e do IMT, IP, de-
vendo abranger todos os veícu-
los, independentemente da sua 
propriedade. Não nos revemos 
no conceito de que a entidade 
que presta socorro seja também 
entidade fiscalizadora e certifica-
dora sem um controlo externo. 

h) vamos estudar a possibi-
lidade de promover ações de 
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crowdfunding ligadas a projetos 
concretos, angariando poten-
ciais beneméritos em campa-
nhas promocionais. 

i) A revisão da obrigatorieda-
de do pagamento de taxas pelas 
AHBV tem de ser uma realida-
de, dado que as mesmas estão 
ao serviço da comunidade e ca-
recem de apoios financeiros da 
sociedade. Vamos propor que 
todos as viaturas registadas em 
nome das Associações estejam 
isentas de portagens em todas 
as vias nacionais e que possa ser 
apoiado o valor a pagar por litro 
de combustível. 

j) Os custos com as reparações 
de viaturas de socorro e emer-
gência, enquanto não for encon-
trada uma nova forma de contra-
tualização com os CB, devem ser 
assumidos, pela ANEPC, o ano 
inteiro, e não por endosso a de-
terminada época ou tipologia de 
operação. 

k) todas as AHBV/CB devem 
poder candidatar- -se a fundos 
comunitários para aquisição de 
equipamento e viaturas, natural-
mente, com o parecer favorável 
da sua estrutura de comando de 
Bombeiros e tendo em vista o 
risco específico da sua Área de 
Atuação. A LBP vai dispor de um 
gabinete de apoio à elaboração 
e acompanhamento de projetos 
para todo o território nacional. 

l) vamos promover um estu-
do comparativo sobre os direi-
tos e regalias aplicáveis às IPSS 
e às AHBV para verificação das 
diferenças potenciais existentes 
e tendo em vista uma aproxima-
ção entre ambos os grupos que 
prestam uma função social. 

m) A situação, por vezes caó-
tica, à porta das urgências hos-
pitalares obrigando a tempos de 
espera para além do tolerável, 
provocando o descontrolo do 
socorro emergente local, obriga 
a que sejam acordadas normas 
de tempos máximos de espera 
nas urgências hospitalares pú-
blicas, estabelecendo critérios, 
com penalizações financeiras às 
entidades pelo eventual incum-
primento de protocolos. 

05 | Formação e Escola Nacio-
nal de Bombeiros

a) Sendo a LBP detentora de 
50% da Associação que estabe-
leceu, a ENB não pode alhear-se 
do seu plano de formação, do 
plano de atividades, da gestão, 
do orçamento, das contas e dos 
relatórios anuais. A ENB tem de 
estar, acima de tudo, ao serviço 
dos Bombeiros, podendo suple-
tivamente exercer outras ativi-
dades em prol da proteção civil 
e da sua sustentabilidade finan-
ceira. Ao parceiro Estado com-
pete garantir o financiamento 
adequado e programado ao de-
senvolvimento das atividades de 
formação dos Bombeiros. 

b) Não pode, nem aceitamos, 
que haja enquanto parte respon-
sável, qualquer inversão de prio-
ridades. O plano de formação e 
a metodologia de formação têm 
de responder às necessidades 
dos Bombeiros e dos Dirigentes 
Associativos, considerando as 
suas disponibilidades, com vis-
ta a termos mais e melhor for-
mação, e com isso os cidadãos 
poderem dispor de Bombeiros 
melhor preparados e as Associa-
ções maior capacidade de gestão 
administrativa e financeira, com 
padrões modernos e europeus. 
Quem tem de definir as necessi-
dades de formação são as EDCB 
e não o contrário, provocando 
o desvirtuar da preparação dos 
nossos Bombeiros ou o recurso 
a agentes formativos externos 
com os correspondentes custos 
financeiros. 

c) Defendemos um modelo de 
formação abrangente, descen-
tralizado, baseado em modernas 
técnicas de ensino, incluindo o 
"ensino à distância", com vários 
níveis desde a formação base, até 
à formação superior, passando 
pela formação especializada, as-
segurando a devida certificação 
escolar e profissional. O desen-
volvimento de parcerias com 
outras instituições de formação 
e ensino para reforço das capa-
cidades formativas e de desen-
volvimento de estudos é bem 
acolhida. A ENB tem, acima de 

tudo, de garantir as necessidades 
anuais de formação, tendo em 
vista o reforço dos Bombeiros 
com contrato de trabalho, bem 
como para assegurar a rotativi-
dade normal dos elementos dos 
quadros ativos e de comando, 
pelo que defendemos a realiza-
ção de um inquérito nacional 
sobre as necessidades anuais de 
formação, permitindo ter planos 
quinquenais de formação. 

d) defendemos uma ampla 
discussão sobre a oportunida-
de de criação de uma Academia 
para a formação de Oficiais Bom-
beiros, enquadrada na formação 
de quadros de comando para os 
Corpos de Bombeiros. 

e) queremos promover o es-
tudo e criação de um parque de 
treinos multiusos de nível Eu-
ropeu para a área da proteção e 
socorro, em parceria com enti-
dades municipais com vista ao 
ensino prático de matérias rela-
cionadas com as atividades de 
socorro e salvamento. 

f) entendemos que a ENB tem 
de dialogar com o INEM, IP no 
sentido de haver uma harmoni-
zação das necessidades de for-
mação para os tripulantes das 
ambulâncias de socorro, deixan-
do de haver dois regimes dife-
rentes para a mesma função de 
prestação de socorro, na defesa 
dos cidadãos. 

g) a LBP, diretamente ou com 
a participação da ENB, vai ence-
tar um conjunto de ações de for-
mação ou de aperfeiçoamento 
profissional para os Dirigentes 
Associativos e trabalhadores ad-
ministrativos das AHBV, nas dife-
rentes áreas da gestão e adminis-
tração. 

h) apoiamos a realização, 
em articulação com a ENB e as 
Federações de Bombeiros, de 
simulacros e manobras, quer a 
nível nacional, quer a nível in-
ternacional. Este tipo histórico 
de iniciativas permite dar um 
forte contributo para a prepa-
ração técnica dos Bombeiros e 
contribuem para um espírito de 
corpo tão necessário no momen-
to atual. 

i) entendemos que todas as 
estruturas de formação já exis-
tentes devem ser aproveitadas 
em pleno e de forma articulada 
e completar a rede nacional com 
uma unidade distrital de forma-
ção em Beja.

j) torna-se imperioso estabe-
lecer um plano nacional de sen-
sibilização e formação de condu-
ção de veículos de socorro. 

k) vamos organizar, em articu-
lação com as demais entidades 
públicas, um Guia de Receção 
ao Dirigente Associativo, con-
tribuindo para uma integração 
mais célere dos sócios na gestão 
das Associações Humanitárias. 

l) defendemos que, periodi-
camente, sejam promovidas ava-
liações, por entidades externas 
independentes, aos programas 
formativos e aos modelos de for-
mação. 

06 | Reorganização dos servi-
ços, órgãos e regulamentos da 
LBP 

a) a reorganização dos servi-
ços, órgãos e regulamentos passa 
em primeiro lugar por aprofun-
dar o conceito de Liga de Proxi-
midade, que se centra em dois 
valores estruturantes: uma Liga 
ao serviço dos Associados e de-
fensora dos Bombeiros e uma or-
ganização moderna e adequada 
dos serviços e dos órgãos sociais. 
Neste sentido, vamos descentra-
lizar as reuniões do Conselho 
Executivo passando a sua reali-
zação para cada um dos distritos 
e regiões autónomas, em regime 
de rotatividade e de acordo com 
as disponibilidades das Fede-
rações de Bombeiros.Com esta 
medida, procura-se estreitar as 
relações de complementaridade 
com as Federações e Associados, 
com vista a conhecer os reais 
problemas de cada distrito ou 
região. O aprofundamento das 
relações institucionais e repre-
sentativas com as FR, apoiando 
as suas atividades e desenvol-
vimento em cada RA, é uma fir-
me intenção. A visita a todos os 
Associados singulares durante o 
mandato pelo presidente do CE/
LBP é um compromisso assumi-

do. 
b) vamos propor um Conse-

lho de Federações mais curto, di-
rigido pelo Presidente da Mesa 
dos Congressos, com quatro reu-
niões ordinárias anuais, poden-
do ser presenciais ou por meios 
telemáticos, e incluindo os Pre-
sidentes dos Órgãos Sociais de 
pleno direito. 

c) A par disso queremos apro-
fundar o diálogo com as Federa-
ções de Bombeiros porque são, 
no nosso ponto de vista, a char-
neira do sistema interno, dele-
gando, naquelas que aceitem, 
a representação nos órgãos de 
proteção civil ou em serviços da 
administração central descen-
tralizada. 

d) mantemos a convicção de 
que a representação natural das 
Associações e Corpos de Bom-
beiros é a Federação Distrital/Re-
gional, pelo que não reconhece-
mos qualquer outra organização 
territorial que não seja decidida 
em Congresso. 

e) vamos analisar, avaliar e ne-
gociar a dívida da LBP às Federa-
ções e propor um plano de paga-
mento, se necessário. 

f) desejamos aprofundar o 
funcionamento do Conselho 
Nacional Operacional, cuja de-
signação deveria passar para 
Conselho de Bombeiros para os 
Assuntos Operacionais (CBAO), 
com reuniões ordinárias de dois 
em dois meses, presenciais ou 
por via telemática, garantindo 
um apoio permanente ao Conse-
lho Executivo. Entendemos que 
o CBAO deve acompanhar a ati-
vidade operacional e, em caso de 
ocorrência de grandes inciden-
tes, produzir relatórios de ava-
liação, sempre que considerem 
justificável. 

g) iremos propor a implemen-
tação de um Conselho Consulti-
vo e de Honra (de imediato em 
regime Ad-hoc), para posterior 
reconhecimento em Estatuto, 
integrando personalidades que 
tenham um profundo conheci-
mento ou relacionamento com 
o setor dos Bombeiros para se 
pronunciarem sobre as decisões 
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estratégicas a tomar pelo Conse-
lho Executivo. 

h) impõe-se uma revisão dos 
Estatutos da LBP, modernizan-
do-os e aprofundando a relação 
entre Associados e Órgãos So-
ciais, respondendo aos moder-
nos desafios que se colocam em 
prol da representatividade efe-
tiva dos Bombeiros, de todos os 
Bombeiros com ou sem farda. 
Nesse sentido, defendemos que 
se regresse ao modelo em que a 
entidade de gestão e represen-
tação da LBP seja o Conselho 
Executivo, sendo o Presidente 
deste órgão o representante da 
LBP, deixando de existir o órgão 
autónomo presidente da LBP. 
Em complemento, vamos pro-
por um Regulamento Eleitoral 
abrangente e totalmente escla-
recedor do método e do proces-
so eleitoral. 

i) com a criação de 4 comis-
sões de estudo e reflexão, no 
âmbito dos incentivos ao volun-
tariado, do sistema de comando 
operacional, do apoio logístico 
a grandes operações e da forma-
ção e ENB, que produzirão relató-
rios estruturantes para matérias 
fundamentais aos Bombeiros, o 
Conselho Executivo vai ficar ha-
bilitado a tomar posições estra-
tégicas, após os órgãos próprios 
se pronunciarem. 

j) o Conselho Executivo vai 
aprovar um Regulamento de 
Funcionamento e um organo-
grama para os serviços de apoio, 
bem como um quadro de pes-
soal, que inclua carreiras e esta-
tuto remuneratório. 

k) o Secretariado Executivo 
passará a funcionar com 7 ele-
mentos do Conselho Executi-
vo, reunindo-se semanalmente 
para assegurar a gestão corrente 
da Liga. 

l) o Conselho Executivo, no 
âmbito da solidariedade e apoio 
social, vai acompanhar todas as 
situações de crise ou acidente 
com Bombeiros desde o seu iní-
cio, interagindo com os Associa-
dos e as Federações de Bombei-
ros. 

m) os serviços de apoio vão 

sofrer adaptações para estarem 
aptos a responder aos pedidos 
e apoios dos Associados, pelo 
que será criado um gabinete de 
imagem e comunicação, um ga-
binete de apoio à elaboração de 
projetos a fundos comunitários, 
um gabinete de apoio social, 
psicossocial e solidariedade, um 
gabinete de medicina e saúde 
ocupacional, um gabinete de 
apoio ao associativismo, um ga-
binete de apoio à formação dos 
Bombeiros e dos Dirigentes As-
sociativos, um centro de análise 
e acompanhamento da situação, 
um departamento de serviços 
(Fénix Serviços), entre outros. 

n) vamos criar um Portal da 
Transparência para que todos 
os Associados possam ter aces-
so aos documentos de gestão, 
em particular, às atas dos vários 
órgãos sociais e grupos de tra-
balho. Em nome desta transpa-
rência, os Relatórios Anuais de 
Atividades e Contas serão acom-
panhados de um parecer exter-
no independente. 

o) o processo de avaliação de 
atribuições de condecorações 
deve ser revisto no sentido da 
simplificação e na medida do 
possível totalmente informati-
zado. 

p) entendemos a Liga de Pro-
ximidade como uma Liga inclu-
siva pelo que iremos lançar em 
2022 uma ampla discussão sobre 
a forma como os Bombeiros dos 
corpos ativos podem participar 
na vida da Liga e em 2023 iremos 
propor um modelo consensuali-
zado e legalmente possível. 

q) vamos promover reuniões 
gerais anuais de Associados, sen-
do a primeira em fevereiro de 
2022, e estudar a forma como os 
sócios de mérito poderão votar 
nos Congressos. 

r) será realizado, quando o 
Conselho Nacional assim o de-
terminar, um Congresso Extraor-
dinário para avaliação de todos 
os ajustamentos regulamenta-
res que forem necessários pro-
mover, desde que previamente 
acordados com os órgãos sociais 
e conselhos especializados.
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MESA DOS CONGRESSOS 
 
Presidente | Lídio Manuel Coelho Neto Lopes | AHBV Figueira da Foz  
Vice-Presidente | Carlos Alberto das Neves Gonçalves | AHBV Egitanienses 
Secretários |  
José Sebastião Fernandes | AHBV Bragança 
Eunice Margarida Coelho Lima | AHBV Santa Cruz das Flores  
José Alberto Lopes Requeijo | AHBV Moimenta Beira  
Suplentes |  
Bruno Emanuel Ferreira de Almeida | AHBV Anadia  
Ana Paula Almeida Neves | AHBV Almada 
 
CONSELHO EXECUTIVO 
 
Presidente | António José Jesus Carvalho | AHBV Póvoa Santa Iria  
Vice-Presidentes |  
Ricardo Daniel Pinto Soares Vieira | AHBV Vila Meã  
Carlos Alberto Nunes Pires | AHBV Aveiros Velhos  
João Filipe Teixeira Ludovico | AHBV Cercal do Alentejo  
Filipe Guilherme Rodrigues de Almeida | AHBV Nelas  
Luis Miguel Morgado Baptista | AHBV Agualva-Cacém  
Secretários |  
José Carlos Fonseca Almeida Lopes | AHBV Leiria  
Hernâni Luís Pinheiro de Carvalho | AHBV Salto  
José Carlos Sénica Pereira | AHBV Torrejanos  
Bruno Miguel Oliveira Alves | AHBV Famalicenses  
Rui Miguel Máximo dos Santos | AHBV Bucelas  
Suplentes |  
Jorge Manuel Rento Pereira | AHBV Monforte  
José António do Nascimento Sousa | AHBV Fundão  
António Fernando Penedo Piteira | AHBV Alvito 
 
CONSELHO FISCAL 
 
Presidente | Joaquim Mano Póvoas | AHBV Carvalhos  
Vice-Presidente | Inácio José Ludovico Esperança | AHBV Vila Viçosa  
Secretário | Manuel Baeta de Castro | AHBV Calheta  
Suplente | Rui Alexandre Novo e Rocha | AHBV Ansião 
 
CONSELHO JURISDICIONAL 
 
Presidente | Germano Manuel de Lima Amorim | AHBV  Arcos Valdevez  
Vice-Presidente | João Carlos dos Santos Gomes | AHBV  Caneças  
Secretário | Fernando Eirão Queiroga | AHBV  Boticas 
Suplente | João Carlos Rodrigues Correia | AHBV  S. Bartolomeu Messines
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Sabemos de 
onde vimos 
e para onde 
vamos.

É na 
base desta 
e x p r e s s ã o 
que, con-
victamente, 
a p r e s e n -

tamos o nosso COMPROMISSO 
COM O FUTURO, nele conside-
rando as diferentes realidades e 
especificidades dos Bombeiros e 
do espaço de intervenção ocupa-
do pela Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (LBP). 

Não temos receio da carga se-
mântica das palavras. 

Não nos apresentamos às Elei-
ções para os Órgãos Sociais da 
LBP, motivados, apenas, por ope-
rar a mudança de protagonistas. 

Candidatamo-nos, compene-
trados de que é absolutamente 
necessário introduzir profundas 
alterações no sistema que sus-
tem e alavanca a LBP e, por con-
sequência, a sua ação e represen-
tatividade. 

Não há que temer o que quer 
que seja. 

O que importa é, no plano 
das nossas fortes convicções, 
dar solução aos problemas que 
nos afligem, estribados – real, 
leal e permanentemente – pelos 
inúmeros lamentos e aspirações 
que há vários meses a esta parte 
chegam à nossa Candidatura, 
em torno da necessidade de ser-
mos servidos por uma Liga com 
vida e que dê vida aos Bombeiros 
Portugueses. 

A situação pandémica, por 
exemplo, deixou a nu, infeliz-
mente, algumas das principais 
debilidades das Associações e 
dos seus Corpos de Bombeiros, 
motivadas pela inexistência 
de políticas que garantam, de 
modo eficaz e justo, a sua efetiva 
sustentabilidade. 

As estruturas dos Bombeiros 
em Portugal não podem conti-
nuar a assistir, impotentemen-
te, ao seu ameaçado declínio, 
configuradas num modelo que 
as continua a reconhecer como 
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agentes de proteção civil insubs-
tituíveis, mas não suficiente-
mente compensadas e dignifica-
das, aos mais variados níveis. 

As estruturas dos Bombeiros 
em Portugal não podem, ainda, 
continuar a ver-se representadas 
através de um modelo interno 
que tende a reagir por impulso, 
a falar de mais e a agir de menos, 
no que compete à defesa dos 
seus legítimos interesses. 

Todos precisamos que a LBP, 
sem abdicar do seu passado, ado-
te a cultura das organizações do 
nosso tempo, pelo respeito por 
ela própria e pela conveniência 
dos seus destinatários – as Asso-
ciações, os Corpos de Bombeiros 
e os Bombeiros – que reclamam 
uma Confederação moderna, 
atenta e solúvel. 

Por tudo isto, acreditamos 
que as nossas ideias e propos-
tas representam e dão resposta, 
com humildade e assertividade, 
a uma verdadeira mudança de 
paradigma. A mesma mudan-
ça que nos garantirá um futuro 
promissor: próximo, operacio-
nal, social e empreendedor.

LIGA PRÓXIMA 

- Organizar, com regularida-
de, mediante critério a definir, a 
realização de reuniões de traba-
lho com as estruturas dos Bom-
beiros (Associações Humanitá-
rias de Bombeiros e Federações, 
além de outras organizações 
com intervenção no setor), in-
tensificando, ainda, neste âm-
bito, as relações com as Regiões 
Autónomas dos Açores e da Ma-
deira. 

- Criar o Gabinete de Apoio 
ao Associado e a Liga Direta, res-
petivamente, com atendimento 
personalizado e atendimento à 
distância, tendente a satisfazer 
a procura das Associações, dos 
Corpos de Bombeiros e dos pró-
prios Bombeiros, acerca dos 
mais variados assuntos de or-
dem formal. 

- Instituir o Gabinete de Co-

municação e Imagem, objetiva-
do pelo estabelecimento de uma 
relação de proximidade com as 
Federações, Associações, Corpos 
de Bombeiros e os Bombeiros, 
assim como com a sociedade 
portuguesa, nomeadamente, 
através de dois canais de televi-
são específicos. 

- Adotar e registar a marca 
"Bombeiros", subordinada à 
variedade e modernidade de 
recursos, promovendo ainda a 
respeito um concurso de âmbi-
to nacional, aberto a bombeiros 
com formação académica no do-
mínio do design gráfico, visando 
a criação de logótipo alusivo. 

- Promover a discussão e even-
tual reestruturação orgânica das 
Federações de Bombeiros, à luz 
da nova realidade administrati-
va do País, consubstanciada no 
sistema hierárquico de divisão 
do território em regiões (NUTS 
II). 

- Ajustar Estatutos, Regula-
mentos e demais mecanismos 
de ordem estrutural e normativa 
aos desafios dos novos tempos.

- Reestruturar, agilizando, os 
Serviços Administrativos, obser-
vando as reais necessidades dos 
destinatários da Confederação, 
na ótica da prestação de um ser-
viço de cariz marcadamente pú-
blico. 

- Envolver e motivar os recur-
sos humanos da LBP, reconhe-
cendo o caráter fundamental da 
sua condição de colaboradores 
e, por isso, também, parte da so-
lução quanto aos problemas do 
setor. 

- Modernizar o site da LBP, tor-
nando-o num suporte de infor-
mação atrativo e útil. 

- Garantir a edição do jornal 
"Bombeiros de Portugal", bem 
como a sua rentabilização publi-
citária, fortalecendo ainda o seu 
papel informativo e formativo, 
designadamente, na base de par-
ceria de conteúdos técnicos com 
a Escola Nacional de Bombeiros. 

- Reestruturar e dinamizar a 
Juvebombeiro, indo ao encon-
tro das necessidades de captação 
de juventude para os Corpos de 

Bombeiros. 
- Promover, em 2023, o Ano 

Nacional da Juventude nos Bom-
beiros, com o alto patrocínio da 
Presidência da República, obje-
tivado por divulgar potenciali-
dades e despertar o interesse das 
camadas jovens pelo voluntaria-
do. 

- Reconhecer a importância 
dos Bombeiros do Quadro de 
Honra, sensibilizando as Dire-
ções e os Comandos para a exe-
cução de planos de ocupação e 
colaboração de retaguarda nas 
respetivas estruturas internas, 
com vista a promover a partici-
pação e integração das antigas 
gerações. 

- Sensibilizar as Federações 
de Bombeiros para a realização 
anual, de modo descentralizado, 
de Encontros dos Bombeiros do 
Quadro de Honra

LIGA 
OPERACIONAL 

- Propor uma profunda refor-
ma no edifício jurídico existente, 
promovendo para o efeito, se ne-
cessário, um Congresso Extraor-
dinário, de modo a simplificar e 
adaptar a legislação à realidade 
atual do nosso setor, nomea-
damente ao nível do Comando 
Operacional dos Bombeiros e da 
Direção Nacional de Bombeiros. 

- Reforçar as competências e 
legitimidade do Conselho Na-
cional Operacional (CNO), por 
via da revisão do respetivo Re-
gulamento, conferindo-lhe uma 
intervenção de facto em todas as 
matérias de ordem operacional. 

- Exigir, da Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Proteção 
Civil, de modo fundamentado, a 
implementação de um Plano de 
Reequipamento dos Corpos de 
Bombeiros, referenciado pelas 
necessidades operacionais. 

- Propor, realisticamente, a 
revisão das atuais apólices de 
seguro para os Bombeiros, su-
bordinada a um novo conceito 

de cobertura e, como tal, mais 
abrangente e também mais con-
sequente. 

- Propor a contratualização de 
uma apólice de seguro especí-
fica, para dar cobertura aos aci-
dentes ocorridos no âmbito dos 
Dispositivos Especiais da Autori-
dade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil.

- Intensificar a posição da LBP 
na Escola Nacional de Bombei-
ros, pugnando por um adequado 
financiamento e um novo mo-
delo de formação, tornando-a 
numa entidade pedagógica mais 
ativa e também mais vocaciona-
da para dar resposta às necessi-
dades dos Corpos de Bombeiros 
e dos seus Comandos. 

- Interagir com as demais 
organizações representativas 
dos Bombeiros Portugueses, da 
Proteção Civil e da Emergência 
Médica Pré-Hospitalar, à luz do 
conceito de plataforma para o 
fomento da união e do desenvol-
vimento da missão comum de 
proteção e socorro, a partir do 
cruzamento das várias sinergias. 

- Restituir, à LBP, o prestígio, 
a representatividade e liderança 
de projetos na esfera do Comité 
Técnico Internacional do Fogo 
(CTIF) e da União dos Bombeiros 
dos Países de Língua Portuguesa 
(UBPLP), privilegiando assuntos 
de natureza operacional, promo-
vendo o intercâmbio de conhe-
cimento e de experiências várias. 

- Divulgar as potencialidades 
operacionais dos Bombeiros de 
Portugal, garantindo a partici-
pação em Concursos Nacionais 
e Internacionais de Manobras e 
Desporto, observando ainda fa-
tores de modernidade e atrativi-
dade. 

- Agir, no plano da represen-
tatividade, sob a lógica de um 
todo, isto é, considerando as 
especificidades organizativas e 
funcionais, designadamente, ao 
nível da operacionalidade dos 
Corpos de Bombeiros detidos 
pelas Câmaras Municipais (Bom-
beiros Municipais e Sapadores) 
e por empresas (Bombeiros Pri-
vativos).
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LIGA SOCIAL

- Criar o Grupo de Acompa-
nhamento ao Bombeiro Aciden-
tado, com a participação ativa da 
Federação de Bombeiros, da Di-
recção da Associação Humanitá-
ria de Bombeiros e do Comando 
do Corpo de Bombeiros. 

- Negociar, com o Ministério 
da Administração Interna, o fi-
nanciamento do Fundo de Pro-
tecção Social do Bombeiro, de 
modo a que este possa respon-
der às exigências atuais e com-
promissos assumidos. 

- Melhorar a ação do mesmo 
Fundo revendo para o efeito a na-
tureza do seu quadro de apoios e 
a atualização destes face às novas 
realidades sociais. 

- Reformular a constituição 
da Comissão Social do Fundo e 
dos serviços a ele afetos, privile-
giando, nas suas estruturas, a in-
clusão de técnicos profissionais 
da área da ação social. 

- Fomentar e apoiar o estabe-
lecimento de protocolos com 
a rede Instituição Particular de 
Solidariedade Social/Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas 
(IPSS/ERPI), para apoio ao Bom-
beiro Idoso. 

- Valorizar a condição social 
do Bombeiro, mediante parce-
rias com as Câmaras Municipais, 
empresas e outras entidades, ob-
jetivadas pela justeza de incenti-
vos e apoios. 

- Exigir, porque absolutamen-
te desadequado e injusto, a revi-
são do critério de contabilização 
do tempo de serviço para efeitos 
de reforma, defendendo a boni-
ficação de 25%, na contagem do 
tempo de serviço ou na anteci-
pação da idade legal da reforma, 
conforme seja mais vantajoso 
para o bombeiro voluntário. 

- Defender que a idade de 
acesso à reforma dos bombei-
ros profissionais ao serviço das 
Associações Humanitárias de 
Bombeiros, seja reduzida em 
seis anos, face ao regime geral, 
desde que tenham pelo menos, 

trinta anos de efetividade de ser-
viço, inscritos no regime geral de 
Segurança Social. 

- Defender a isenção da Taxa 
de IRS relativamente às com-
pensações atribuídas pelas AHB 
aos Bombeiros Voluntários, pela 
prestação de serviços de preven-
ção e socorro (piquetes e servi-
ços de proteção e socorro).

LIGA 
EMPREENDEDORA

- Criar condições para o efeti-
vo reforço da sustentabilidade 
do socorro, sobretudo, através 
da contratualização dos serviços 
prestados (Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil, 
Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica e Administrações Re-
gionais de Saúde, entre outras 
entidades) e do financiamento 
das Associações Humanitárias 
de Bombeiros por via do Orça-
mento do Estado. 

- Propor a revisão dos vários 
diplomas legislativos que regu-
lam a atividade de Transporte de 
Doentes Não Urgentes. 

- Propor, com recurso à sensi-
bilização dos grupos parlamen-
tares da Assembleia da Repú-
blica, a redução da Taxa Social 
Única (TSU) para as Associações 
Humanitárias de Bombeiros. 

- Pugnar pela viabilização 
económico-financeira das Asso-
ciações Humanitárias de Bom-
beiros, procurando facilidades 
no acesso a bens essenciais de 
maior desgaste, estribadas pela 
relação entre custo e qualidade, 
como por exemplo, a adoção do 
gasóleo verde para abastecimen-
to dos veículos de emergência 
ao serviço dos Corpos de Bom-
beiros. 

- Intensificar a profissionali-
zação dos Corpos de Bombeiros, 
através de Equipas de Interven-
ção Permanente (EIP), de modo 
a garantir e reforçar a primeira 
intervenção.

- Negociar, com as entidades 

competentes, um instrumento 
regulador das relações laborais 
para os profissionais das Asso-
ciações Humanitárias de Bom-
beiros, garantindo uma carreira 
profissional digna e reconheci-
da como profissão de risco e de 
desgaste rápido. 

- Criar, para apoio ao Conse-
lho Executivo, assessorias com 
elementos especializados nas 
diversas áreas de negociação en-
tre a LBP e o Governo. 

LISTA B | ACREDITAR NO FUTURO
- Promover a indispensável 

aproximação junto das Câma-
ras Municipais, através da Asso-
ciação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP), e das Jun-
tas de Freguesias, através da As-
sociação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE), que vise a existência 
de Protocolos de Cooperação 
com as Associações Humanitá-
rias de Bombeiros. 

- Criar, no seio da LBP, o Gabi-
nete de Apoio ao Investimento e 

Fundos Comunitários. 
- Zelar pelo desenvolvimento 

de formação profissional (não 
operacional) para os recursos 
humanos das Associações Hu-
manitárias de Bombeiros e seus 
Dirigentes, através da dinami-
zação de um Plano Nacional de 
Formação para o Associativismo 
em Bombeiros, com coorde-
nação própria e envolvendo o 
apoio das Federações de Bom-
beiros.
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ANIVERSÁRIOS

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Que-
luz, Sintra, comemorou o seu 
centenário e, a esse propósito, 
realizou um conjunto de home-
nagens e promoções que se des-
tacaram do programa comemo-
rativo.

A primeira homenagem foi à 
própria Associação, com a colo-
cação no estandarte da Fénix de 
Honra da Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP) em formatura 
realizada no exterior do quartel.

O vereador da Câmara de Sin-
tra, Domingos Quintas, foi convi-
dado pelo representante da LBP 
presente a proceder a essa colo-
cação.

Ainda no exterior procedeu-se 
à inauguração de um VDTD, a pri-
meira viatura elétrica adquirida 
pela instituição centenária para 
o transporte de doentes.

Já no salão nobre prestou-se 
homenagem a Rui Lisboa bem 
como aos bombeiros que partici-
param na pintura do quartel.

Houve promoções a 2.ª, de Ana 
Duarte Juliano Santos, Tomás Ro-
drigues, Paulo Caneças, Irina Ste-
fany, António Espanhol, Alex Go-
mes e Tiago Pereira, e juramento 
de bandeira de 15 novos bombei-
ros de 3.ª.

No âmbito das homenagens 
procedeu-se à atribuição de três 
crachás de ouro da LBP a três di-
rigentes com muita história na 
instituição e nos bombeiros, a 
começar pelo presidente da dire-
ção e antigo presidente da Fede-
ração dos Bombeiros do Distrito 
de Lisboa, Ramiro Ramos. A dis-
tinção a convite da LBP foi-lhe 
entregue pelo filho Filipe Ra-
mos. O segundo crachá foi entre-
gue ao dirigente José Silva pelo 
presidente Ramiro Ramos. E o 
terceiro crachá, atribuído ao pre-
sidente da assembleia-geral, Pe-
dro Lemos, foi-lhe entregue pelo 
também distinguido José Silva.

Por proposta da direção dirigi-
da à LBP, e aceite, o comandante 
Hugo Neves foi distinguido com 
a medalha de serviços distintos 

QUELUZ | Homenagens no centenário
SÉRGIO SANTOS

grau ouro que lhe foi entregue 
por seu pai, Artur Neves, segun-
do comandante do QH.

Por fim, foram entregues duas 
medalhas de dedicação e altruís-
mo, 30 anos, ao chefe Domingos 
Silva e ao subchefe Pedro Leal.

Destaque para a presença do 
presidente dos Bombeiros Vo-
luntários de Angra do Heroísmo, 
Décio Santos, do comandante Vi-
tor Trindade e outros elementos 
do comando, dado que as duas 
instituições se encontram gemi-
nadas.

Além do vereador Domingos 
Quintas e dos presidentes de 
junta de freguesia, Paula Alves e 
Pedro Brás, estiveram presentes, 
Rui Rama da Silva, em represen-
tação da LBP, o comandante Pe-
dro Araújo, em representação da 
Federação de Bombeiros do Dis-
trito de Lisboa, o comandante 
Regional da ANEPC, Elísio Olivei-
ra, o segundo comandante dis-
trital da ANEPC, Joaquim Santos, 
numa sala repleta de dirigentes e 
comandantes congéneres, asso-
ciados e familiares dos bombei-
ros.
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ANIVERSÁRIOS
ALMOÇAGEME |  
Reforço de pessoal e equipamentos
A Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Almoçageme, Sintra, come-
morou o seu 126.º aniversário 
com um conjunto de eventos 
sujeitos às regras em vigor no 
âmbito do COVID19.

O programa incluiu a inau-
guração de equipamentos 
respiratórios, de iluminação 
e de desencarceramento, nes-
te caso, elétricos. Foram tam-
bém inauguradas 8 viaturas, 
duas ambulâncias de socorro, 
uma delas PEM, uma VDTD, 
um VUCI, um VTTF, uma má-
quina de rasto com lagartas, 
uma viatura especial todo o 
terreno e um VOPE, nestes 
dois últimos casos, demons-
tração clara na missão de res-
gate em grande ângulo.

Seguiu-se a sessão solene 
onde foram atribuídos dois 
crachás de ouro, ao subche-
fe Rui Miguel Ferreira Pisca 
e ao bombeiro de 2.ª Fernan-
do Joaquim da Silva Moço e 
anunciadas todas as restantes 
medalhas e condecorações da 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, da Associação e da Câma-
ra Municipal de Sintra que, 
em circunstâncias normais, 
estava previsto entregar.

A sessão incluiu a entrega 
de divisas de bombeiro de 3.ª 
a oito estagiários cujo proces-
so formativo, conforme ali foi 
referido, decorreu tempo de-
mais que o previsto devido à 
pandemia., razão pela qual é 
justo elogiar a perseverança 
dos elementos em causa.

A cerimónia contou com 
as presenças, do presidente 
da Câmara Municipal de Sin-
tra, Basílio Horta, de vários 
vereadores, do presidente da 
ANEPC, general Duarte Costa, 
dos presidente e vogal da di-
reção da ENB, Vitor Reis e Pe-
dro Lopes, do vice-presidente 
da LBP, Rui Rama da Silva, do 
presidente da Federação de 

SÉRGIO SANTOS Bombeiros do Distrito de Lis-
boa, António Carvalho, dos 
comandante Elísio Olivei-
ra e Hugo Santos da ANEPC, 
do presidente da Junta de 
Freguesia de Colares, Pedro 
Filipe, e muitos outros con-
vidados, acolhidos pela presi-
dente da assembleia-geral, Te-
resa Jorge, pelo presidente da 
direção, Maurício Barra, pelo 
comandante Bruno Tomás  e 
restantes órgãos sociais e co-
mando.
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ANIVERSÁRIOS

No dia 5 de outubro, a Associa-
ção Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários Torrejanos ce-
lebrou o 90.º aniversário com 
um programa que incluiu, para 
além do toque de alvorada e o 
hastear das bandeiras, a tradi-
cional romagem de saudade 
romagem ao cemitério e uma 
exposição, no Largo José Lopes 
dos Santos, de meios e equipa-
mentos antigos que ajudam a 
contar a história da instituição.

No quartel foi ainda descer-
rada uma placa de homenagem 
e agradecimento, dos órgãos 
sociais da associação aos Bom-
beiros Torrejanos que no ano de 
2020 esteve e em 2021 se mantêm 
na linha da frente no combate à 
pandemia, “todos os dias, 24h. 
por dia”.

Na sessão solene foram ain-
da condecorados, dirigentes e 
os associados que completaram 
meio século de ligação à insti-
tuição e que, por isso, recebe-
ram o emblema de ouro. 

Para além das medalhas da 
associação foram concedidas 
distinções Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP), designada-

TORRES NOVAS | Torrejanos em 90.º aniversário
SÉRGIO SANTOS

mente a medalha dourada de 
Dedicação, por 25 anos de ser-
viços prestados à causa ao ad-
junto de comando Luís Carlos 
Gonçalves Duarte e ao subchefe 
Joaquim Manuel Ferreira Go-
mes. Da mesma forma recebe-
ram medalhas de assiduidade 
grau ouro os dirigentes Arnaldo 
Filipe Rodrigues dos Santos, o 
major general Abel Luís Lemos 
Caldas, Carlos Joaquim Marti-
nho da Fonseca e Carlos Alberto 
Pereira de Sousa.

Foram ainda entregues me-
dalhas de Ouro (20 anos) aos 
bombeiros de 1.ª Ana Cristina 
Mendes Lopes e Ricardo Miguel 
Mateus Marques e o bombei-
ro de 2.ª Rui Miguel de Oliveira 
Alegria Servo. Por 10 anos de 
serviço prestado ao quartel re-
ceberam a medalha de Prata o 
bombeiro de 1.ª Pedro Filipe dos 
Santos Marques e a bombeira de 
3.ª Palmira da Conceição Malei-
tas Ribeiro. Com cinco anos de 
trabalho efetivo no quartel, os 
bombeiros de 3.ª Diogo Filipe 
Patrício Afonso, David de Oli-
veira Vitório Pereira e Rute Gon-
çalves Gomes foram laureados 
com Cobre.
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A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Barce-
linhos deu início ao programa fes-
tivo do centenário com um con-
junto de eventos diversificados. 

A atuação dos The Classic, na 
Igreja Matriz de Santo André, 
marcou “o arranque das come-
morações” que assentam no reco-
nhecimento do “grande trabalho 
desenvolvido por todos aqueles 
que fizeram e fazem parte desta 
grande Associação ao longo da 
sua história”, conforme disse ao 
jornal Bombeiros de Portugal José 

BARCELINHOS | Um século de existência
Arlindo Costa, presidente da dire-
ção desta instituição do distrito 
de Braga.

O grupo de música clássica 
interpretou vários temas conhe-
cidos presenteando com muito 
encanto e glamour. 

As comemorações dos 100 anos 
dos Voluntários de Barcelinhos 
prosseguem nos próximos me-
ses com eventos de cariz cultural, 
desportivo e social. 

Para o próximo dia 4 de dezem-
bro está agendado mais um espe-
táculo com a Banda de Música de 
Oliveira e o Coral Magistrói.

Fundada a 24 de junho de 
1921, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Barcelinhos surge como de dar 
resposta a um conjunto de carên-
cias sentidas pela população. Não 
obstante as dificuldades de cariz 
administrativo, legal e até mesmo 
financeiro, por altura das festas 
do S. João de Barcelinhos, nasce a 
instituição presidida por D. Luís 
de Noronha e Távora, assessorado 
pelo primeiro Comandante, Joa-
quim José de Araújo que contava 
nas suas fileiras com 23 bravos sol-
dados da paz.

https://bombeirosdeportugal.pt/


VIDA ASSOCIATIVA
BARCARENA |  
Homenagem a antigo presidente
A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Barca-
rena, Oeiras, prestou uma home-
nagem ao seu antigo presidente 
da direção e presidente honorá-
rio e de mérito José Moreira Flo-
rêncio.

A homenagem ao dirigente, 
com 84 anos de idade, traduziu-
-se na inauguração de um busto 
na parada do quartel onde pas-
sou tanto do seu tempo a par da 
atividade de pequeno empresá-
rio bem como de dinamizador 
do progresso da freguesia nas 
mais variadas áreas.

Isaltino Morais, presidente 
da Câmara Municipal de Oeiras 
que presidiu à cerimónia acom-
panhado de muitos vereadores 
e outros autarcas, referiu na sua 
intervenção o caráter multifa-
cetado do “Zézinho”, nome por 
que o homenageado é mais co-
nhecido entre os mais próximos.

Estiveram também presentes 
muitos dirigentes e comandos 
das associações do concelho, em 
representação da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, Rui Rama da 
Silva, e da Federação de Bombei-
ros do Distrito de Lisboa, coman-
dante Pedro Araújo, que tiveram 
a oportunidade de testemunhar 
perante todos o privilégio que 
foi privar com o José Florêncio 
durante os anos em que assumiu 
com determinação e sacrifício a 
direção dos Voluntários de Bar-
carena.

BATALHA | Comandante toma posse
Decorreu recentemente, no 
quartel, a tomada de posse de 
Hugo Manuel Moreira Borges, o 
novo comandante dos Bombei-
ros Voluntários do Concelho da 
Batalha.

Hugo Borges tem 38 anos, é 

profissional nesta instituição, na 
qual exerceu funções de 2.º co-
mandante durante cinco anos, e 
assume agora o topo da estrutura 
que já liderava há algum tempo, 
mas em regime de substituição.

O recém-empossado dedica-

-se a esta causa, nos Voluntários 
da Batalha desde os seus 15 anos 
cumprindo um percurso que lhe 
permitiu evoluir na sua carreira 
e desempenhar diversas funções 
até chegar ao comando.

Na cerimónia de tomada de 

posse estiveram presentes o cor-
po ativo, órgãos sociais e entida-
des convidadas, entre as quais o 
presidente da Câmara Municipal 
da Batalha e o comandante dis-
trital das operações de socorro 
do distrito de Leiria.
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PARCERIAS

As mais importantes entidades, 
empresas e marcas ligadas à se-
gurança e proteção têm encon-
tro marcado na Feira Interna-
cional de Lisboa já de 16 a 18 de 
novembro, no SEGUREX evento 
bienal, organizado pela Funda-
ção AIP.

Nesta 19.ª edição, o Salão In-
ternacional de Proteção, Segu-
rança e Defesa, apresenta-se, 
mais tecnológico, atento às ten-
dências e evoluções dos vários 
segmentos do mercado, nomea-
damente aos ligados à compo-
nente eletrónica, fator cada vez 
mais diferenciador nos serviços 
globais de segurança.

Mantendo o envolvimen-
to dos setores habitualmente 

SALÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO 
SEGURANÇA E SOCORRO |  
Segurex regressa em novembro

presentes, nomeadamente In-
cêndio, Socorro e Salvamento, 
Segurança de Pessoas e Bens 
entre outros, o certame, afirma-
-se como o “marketplace por 
excelência” e aposta sobretu-
do nas novidades e inovações, 
destacando as empresas que 
apostam na inovação e no de-
senvolvimento de novos produ-
tos, serviços e equipamentos, 
contribuindo para o desenvol-
vimento do tecido empresarial, 
conforme sublinha a organiza-
ção. 

De dois em dois anos, o SE-
GUREX “líder em Portugal nas 
áreas da segurança e proteção” 
premeia, distingue e valoriza os 
projetos e entidades com a atri-

Nos primeiros seis meses de 2021 
foram recolhidas para reciclagem 
1150 toneladas de equipamentos 
elétricos usados o que traduz um 
“aumento superior a 50 porcento 
face ao mesmo período de 2020”, 
segundo dados revelados pela 
promotora da campanha nacio-
nal Quartel Electrão, que conta 
com a adesão de 165 associações 
humanitárias de bombeiros que 
recebem nos quartéis material 
em fim de vida.

Esta tendência de crescimento 
já se registou o ano passado quan-
do os bombeiros portugueses 
alcançaram as 2029 toneladas, o 
valor mais alto “registado nas cin-
co edições desta iniciativa”, mas 

QUARTEL ELECTRÃO |  
Recolhidas 1150 toneladas em seis meses 

que a Electrão, enquanto entida-
de gestora do programa, acredita 
“poderá ser superado este ano”. 

Das 1150 toneladas recolhidas 
no primeiro semestre, 11 corres-
pondem a lâmpadas, sete a pi-
lhas e as restantes 1132 toneladas 
a equipamentos elétricos fora de 
uso. 

A campanha, que teve início a 1 
de janeiro de 2021 e que se prolon-
ga até 30 de novembro, alia a cau-
sa ambiental à missão dos bom-
beiros de Portugal, premiando os 
campeões da reciclagem, estando 
para a edição de 2021 “mais de 86 
mil euros em prémios” a distri-
buir pelos quartéis.

A Associação de Gestão de Resí-

duos tem recebido o contacto de 
várias empresas que encaminham 
equipamentos elétricos fora de 
uso para a Electrão, mas com pedi-
do expresso para beneficiar deter-
minada associação humanitária 
de bombeiros voluntários. Este 
ano quase 20 toneladas entraram 
na linha da reciclagem desta for-
ma, o que é revelador da “impor-
tância que cada vez mais o tecido 
empresarial dá à dimensão social 
e ambiental", assinala Pedro Naza-
reth, diretor-geral da Electrão. 

O mesmo responsável assegura 
ainda que, também, algumas jun-
tas de freguesia estão a desenvol-
ver ações de recolha ao domicílio 
para ajudar os bombeiros dessas 

áreas e que existem casos de enti-
dades a organizar recolhas a favor 
das associações, envolvendo cola-
boradores e familiares. 

Este ano o primeiro prémio é 
um veículo ligeiro de combate a 
incêndios (VLCI) no valor de 54 
mil euros e todos os quartéis re-

buição de prémios “Inovação”. 
Destacam-se a vertentes de for-
mação e debate deste evento 
que é sempre palco para con-
ferências e outras ações temá-
ticas. 

Registe-se que, em 2019, o 
SEGUREX registou um cresci-
mento da área de exposição, 
com a participação de cerca de 
150 empesas e entidades, o que 
segundo os promotores com-
prova a força e dinamismo dos 
setores do security e safety. 

Registe-se que a Liga dos 
Bombeiros Portugueses é par-
ceira neste evento desde a pri-
meira edição e, em 2021, volta a 
estar representada na FIL, com 
stand próprio.

cebem 75 euros por cada tonelada 
de resíduos recolhida. "São ainda 
atribuídos prémios por regiões 
e aos novos aderentes. Os vence-
dores destas categorias recebem 
750 euros em cartões pré-pagos de 
combustíveis", explica a associa-
ção.

outubro . 2021 |            bombeirosdeportugal.pt • 25  

https://bombeirosdeportugal.pt/


A FECHAR

FICHA TÉCNICA:
Administrador: Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses - Diretor: Rui Rama da Silva - Redação: Sofia Ribeiro - Proprietário e Editor: Liga dos 
Bombeiros Portugueses - Contribuinte: 500 920 680 - Administração: Largo de São Sebastião, 8 - Paço do Lumiar - 1600-435 Lisboa - Telefone: +351 21 
842 13 80 Fax: 21 842 13 89 - Sede, Direção, EditorRedação e Publicidade: Largo de São Sebasitão, 8 - Paço do Lumiar - 1600-435 Lisboa - Telefone: +351 
21 842 13 82 Fax: 218421383 - E-mail: jornal@lbp.pt - Endereço Web: https://www.bombeirosdeportugal.pt - Grafismo/Paginação: Rui Pedro Mota - 
Registo na ERC n.º 108703 de 22/06/1982 - Periodicidade: Mensal - Estatuto Editorial: https://www.bombeirosdeportugal.pt/estatuto_editorial.htmlbpbombeiros

portugal

26 • bombeirosdeportugal.pt | outubro . 2021

A TERRA TREME | Exercício público 
sensibiliza para o risco sísmico
Está agendado para o próximo 
dia 5 novembro, às 11.05h., mais 
um exercício nacional “A terra 
treme” uma organização da Au-
toridade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil que visa aler-
tar para o risco sísmico e para a 
importância de comportamen-
tos simples que os cidadãos de-
vem adotar em caso de sismo, 
mas que podem salvar vidas.

Esta ação tem a duração de 
apenas um minuto, durante o 
qual os participantes são convi-
dados a executar os três gestos 

que salvam: baixar, proteger e 
aguardar.

Todos “podem e devem par-
ticipar” individualmente ou 
em grupo, em qualquer local 
onde se encontrem. E para que 
os promotores possam acompa-
nhar os participantes em todo o 
Pais, são convidados a registar o 
momento e coloca-lo em espaço 
próprio no site “A Terra Treme”, 
no qual está disponibilizada 
toda a informação.

E porque “todos somos pro-
teção civil” a ANEPC convida 
a comunidade a conheça ou a 

relembrar os procedimentos a 
adotar antes, durante e depois 
de um sismo bem como a divul-
gar a iniciativa junto da família, 
amigos e colegas de trabalho.

Registe-se que muitas áreas 
do globo são propensas a es-
tes fenómenos e Portugal é um 
território com zonas particu-
larmente sensíveis a este risco. 
Tendo em conta que podemos 
estar em qualquer lado quan-
do começar um sismo, por isso 
estar devidamente preparados 
para enfrentar uma situação 
desta natureza.

PORTO | Mais de 170 candidatos 
a "Bombeiro de Ferro"
A Federação dos Bombeiros do 
Distrito do Porto assinou, uma 
vez mais, a promoção da prova 
"Bombeiro de Ferro". Aquele 
que a organização define como 
"desafio do ano" realizou-se no 
monte de São Félix, na Póvoa do 
Varzim nos dias 23 e 24 de ou-
tubro e contou com 172 partici-
pantes e 28 equipas.

Esta competição pretende, 
no essencial, dar a conhecer à 
população algumas das ativida-
des desenvolvidas no dia-a-dia 
por estes operacionais. As exi-
gências impostas aos bombei-
ros, nos mais distintos teatros 
de operações, são testadas em 

ambiente de espetáculo, pondo 
à prova a condição física e men-
tal dos participantes, numa luta 
contra o tempo.

Nesta sétima edição do cam-
peonato, os candidatos a "Bom-
beiro de Ferro", envergando e 
equipamento de proteção in-
dividual (EPI) com o aparelho 
respiratório isolante de circui-
to aberto (ARICA), tiveram de 
superar, entre outras provas, a 
corrida de mangueiras, o per-
curso de obstáculos e a subida 
ao topo do escadório de São Fé-
lix.

No final distinguiram-se, por 
equipas, o Regimento Sapado-
res Bombeiros de Lisboa (RSBL) 

que venceu em masculinos e os 
Voluntários da Póvoa do Varzim 
que subiram ao lugar cimeiro 
do pódio, em femininos. Na 
classificação geral Duarte Fer-
nando Centeio Ratinho Men-
des, do RSBL levou o troféu 
masculino e Lucília Graciosa 
DE Sousa Ribeiro destacou-se 
no grupo feminino.
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