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A participação de mais de 250 
bombeiros na cerimónia do Dia Na-
cional do Bombeiro Profissional, em 
Olhão mostrou a união da classe no 
reconhecimento da dignidade e im-
portância desta profissão.

O anúncio feito pelo Secretário de 
Estado da Proteção Civil no Dia Na-
cional do Bombeiro Profissional sobre 
a publicação do Estatuto Profissional 
do Bombeiro. O documento deverá 
ser publicado no final do ano.

ANBP/SNBP, através do Secretari-
ado Regional do Centro, estão a co-
laborar na elaboração dos processos 
individuais para as candidaturas para 
os concursos de promoção na Com-
panhia Bombeiros Sapadores de Co-
imbra.

Uma das novidades do Orçamento 
de Estado para 2019 é a criação de 
uma carreira própria para a Força Es-
pecial de Bombeiros.

A Autoridade Nacional de Proteção 
Civil registou mais de 500 ignições 
entre os dias 1 e 5 de outubro. Um 
número nunca registado no mesmo 
período, durante a última década (se-
gundo a ANPC).

Tempestade em Itália matou onze 
pessoas e inundou Veneza As regiões 
de Liguria, Toscana, Lazio, Veneto, 
Veneza Giulia e Lombardia foram as 
mais afetadas, no dia 29 de outubro.
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Este jornal está escrito 
ao abrigo do novo 
acordo ortográfico
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Posto de Vigia

sindicato

Por Sérgio Rui Carvalho, 
Presidente do SNBP

Fo
to

 d
e 

A
rq

ui
vo

Mais um passo 
rumo ao fim da 
precariedade na ANPC

C
omeçaram a ser in-
formados, no dia 12 
de outubro, de for-
ma individual, todos 
os profissionais que 

prestam serviço na ANPC relati-
vamente à “homologação pelos 
membros do Governo compe-
tentes de parecer favorável dado 
pela Comissão de Avaliação Bi-
partida da Administração Inter-
na (CAB MAI) ao requerimento 
que apresentou no âmbito do 
PREVPAP, nos termos do artigo 
15.º da Portaria n.º 150/2017, 
de 3 de maio, alterada pela Por-
taria n.º 331/2017, de 3 de no-
vembro”.

Em termos gerais, esta de-
cisão vai permitir a regulariza-
ção dos trabalhadores da ANPC 
que se encontravam sem vín-
culo adequado há vários anos. 

A ANPC informou ainda os 
trabalhadores de que “tendo 
em vista a regularização do 

seu vínculo jurídico, oportu-
namente será notificado da  
abertura do procedimento con-
cursal previsto, para o efeito, 
na Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro”.

Esta é mais uma vitória 
de ANBP/SNBP que acompa-
nharam, no âmbito do PREV-
PAP, o processo desde o início, 
e que sempre contestaram a 
precariedade em que se encon-
travam estes trabalhadores. 

Esta decisão vai permitir que 
todos estes trabalhadores pos-
sam vir a ter contrato de tra-
balho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

ANBP/SNBP vão continuar 
a lutar para que todos estes pro-
fissionais vejam a sua carreira 
reconhecida. Esta decisão con-
firma que a seriedade e a per-
sistência na defesa dos direitos 
dos trabalhadores dão os seus 
frutos.

comunicado

Geringonça nos 
bombeiros: tempo 
de mudança

Estatuto Profissional: 
Estamos a reunir 
com todos os 
bombeiros profissionais!

O 
que mais tem 
que acontecer 
para que as 
estruturas que 
rep re s en t am 
os bombeiros 

se unam e criem um governo 
de crise que tenha por base 
os interesses nacionais de to-
dos os bombeiros portugue-
ses? É assim tão difícil fazer 
isso? Nas afinal, onde está a 
dificuldade?

Olhando para exemplos 
recentes, no caso concreto, 
para o atual governo, alguém 
imaginou que algum dia o PS, 
o Bloco de Esquerda, o PCP e 
os Verdes poderiam coligar-
se? Mas tal com todos eles 
evocaram na altura, estavam 
em causa os interesses nacio-
nais dos portugueses. Então 
e nós, nos bombeiros, que 
temos levado tanta pancada, 
não conseguimos porquê?

Se o interesse de todos é 
o mesmo, afinal a quem in-
teressa que não seja criada a 
geringonça? Ao Bombeiral

Ela não acaba com a identi-
dade das instituições. Vai, sim, 
consolidar aquilo que todas 
elas têm em comum, que é pre-
star um bom socorro às popu-
lações, engrandecer os bom-
beiros portugueses e defender 
esta tão nobre atividade.

Já por várias vezes escrevi 
dando nota desta necessi-
dade e que, da forma que os 

O 
Estatuto dos Bom-
beiros Profissio-
nais tem sido, des-
de sempre, uma 
das lutas da Asso-

ciação Nacional de Bombeiros 
Profissionais ao longo destes 
já 26 de anos de atividade 
ininterrupta. Independente-
mente da cor política que 
governe o país, este tem sido 
um assunto que tem domi-
nado as nossas reuniões com 
a tutela (Ministério da Admi-
nistração Interna) que nos 
vai prometendo, desde 1992, 
um documento “para breve”. 
De brevidade em brevida-
de, chegámos a 2018 ainda 
sem um documento em que  
tenhamos visto representadas 
todas as nossas necessidades 
e reivindicações.

Este ano o Estatuto de Bom-
beiros Profissionais tem sido 
uma promessa ouvida pelos 
bombeiros profissionais em di-
versas ocasiões, duas das quais 
no Congresso Nacional da 
ANBP, em Abril, e no Dia Na-
cional do Bombeiro Profissional, 
a 11 de setembro, mas a pri-
meira proposta só nos chegou 
agora, no final de outubro. 

Desde esse momento que 

acontecimentos têm vindo a 
surgir no nosso país, mesmo 
sem a vontade de muitos, a 
geringonça vai ter que acon-
tecer. Os bombeiros foram 
encostados à parede.

Já referi em várias re-
uniões da nossa estrutura 
que sempre que nos tenta-
ram liquidar, nós crescemos, 
porque fomos à luta, porque 
temos razão, e porque o nos-
so projeto tem futuro. Mais 
grave e lamentável, como 
sempre, são os bombeiros 
que, por tudo e por nada, de-
itam abaixo, que em vez de 
irem à luta tentam destruir as 
instituições que, com grandes 
dificuldades, lutam desde o 
início, pela dignificação da 
carreira, não percebendo que 
sempre que falam mal das 
suas instituições estão a falar 
mal de si próprios.

Uns quantos, e que são os 
mesmos do costume, aprovei-
tando estes paraquedistas, 
vão criando outras institu-
ições, outras associações, 
outras entidades, ou seja, o 
provérbio “dividir para rein-
ar”, faz sentido. 

O que interessa é ter mui-
tas quintas e quintais a dizer 
que falam com os bombeiros 
e que os defendem e che-
gando ao cumulo de, em al-
guns casos, já termos hortas 
e pequenos vasos de varanda 
onde falam para eles própri-

estão a decorrer reuniões no 
Ministério da Administração 
Interna para discutir o Estatuto 
dos Bombeiros Profissionais.  

Informamos que NÃO 
CONCORDAMOS COM A PRO-
POSTA INICIAL apresentada, 
pelo que estamos a discutir e 
a apresentar a NOSSA contra 
proposta.

Deixo aqui claro deixar claro 
que a ANBP NÃO ACEITA pro-
postas que coloquem em causa:

1.- A carreira e respetivos 
postos;

2.- Tabela Remuneratória 
digna,

3.- Horário de trabalho;
4.- Regime de Aposenta-

ções 
5.- Conteúdo funcional da 

Carreira

Nesta tomada de posição, 
a ANBP solicitou reuniões 
com:

-Câmaras Municipais que 
possuem bombeiros sapa-
dores e municipais;

-Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (acordos coletivos 
para os bombeiros profissio-
nais das AHBV)

-ANPC (Força Especial de 
Bombeiros e Operadores de 

os, mal de tudo e de todos, 
sema presentar propostas, 
esquecendo sempre que a 
união faz a força.   

E mais uma vez lembro 
um chavão que muitos dos 
nossos dirigentes atuais e di-
rigentes aposentados referem 
quando alguns mais jovens 
dizem que a situação está 
complicada: “ se isto está mal 
e nos têm tentado cilindrar 
de todas as formas e feitios, 
se ANBP/SNBP não existis-
sem e não estivessem desde 
o início na luta e na defesa da 
classe, imaginem então como 
não estaria já.

É chegado o momento de 
acabar com as lamúrias e com 
a história do triste fado dos 
bombeiros portugueses. É o 
momento de agir, de engolir 
os sapos que tiverem que ser 
engolidos, por de lado orgul-
hos feridos entre instituições. 
É altura de sermos homens 
e lutar, em conjunto, pelos 
bombeiros portugueses.

Julgo não estar sozinho 
nesta minha reflexão que 
também não na sua totali-
dade, mas em algumas par-
tes, pode também fazer parte 
da reflexão de muitos bom-
beiros portugueses.

Não nos vão fazer ajo-
elhar. Vamos lutar até ao fi, 
nem que seja “de rastos”.

Viva aos bombeiros portu-
gueses! Viva ANBP/SNBP

Comunicações e outros pro-
fissionais)

-Comandantes dos bom-
beiros profissionais

Estamos a aguardar que a 
Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses – ANMP- 
envie para o Ministério da 
Administração Interna a sua 
proposta, que esperamos que 
venha de encontro às nossas 
reivindicações.

Alertamos TODOS os bom-
beiros profissionais para que, 

caso as nossas propostas não 
sejam aceites, levaremos a 
efeito TODAS AS FORMAS 
DE LUTA com vista a garan-
tir um ESTATUTO DIGNO. Até 
ao momento nenhum docu-
mento está fechado e preten-
demos manter-nos na luta até 
que vá de encontro às nossas 
reivindicações! 

Impõe-se a nossa União e 
espírito de classe! E é nesse 
sentido que agendámos os se-
guintes encontros:

JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES!
Entretanto, todos os secretariados regionais têm agendadas 

reuniões com os seus dirigentes, delegados e associados.
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Voluntários da Cruz 
Vermelha vão ajudar na 
prevenção dos incêndios

u Fernando Curto, presidente da ANBP

u António Miguel Pina, presidente C.M.Olhão

dia adivinhava-se quente e o 
sol não desiludiu, fazendo-se 
sentir no Jardim do Pescador 
Olhanense, em Olhão, onde 
262 bombeiros prepararam a 
formatura para as celebrações 
do Dia Nacional do Bombeiro 
Profissional. 

Os ensaios começaram uma 
hora antes das entidades convi-
dadas chegarem. Os bombeiros, 
homens e mulheres vindos de 
todos os cantos do país, Açores 
e Madeira incluídos, organiza-
vam-se em pelotões, envergan-
do as suas fardas de trabalho. 
Na formatura participaram, 
alinhados, bombeiros munici-
pais e sapadores, profissionais 
das Associações Humanitárias 
e Força Especial de Bombeiros.

E foi assim, alinhados, de 
olhos virados para o mar, que 
receberam os que se apressa-
vam a ocupar os seus lugares 
na tribuna, para celebrar este 
seu dia, invocando e home-
nageando também todos os 
bombeiros, companheiros de 
profissão, que todos os anos 
morrem no cumprimento da 
sua missão. 

A integração do Estandarte 

Nacional deu início à cerimó-
nia. A Banda do Regimento 
Sapadores Bombeiros de Lis-
boa acompanhou a passagem 
do Secretário de Estado da 
Administração Interna pelas 
forças em parada. Seguiu-se a  
homenagem aos bombeiros 
falecidos, com a colocação de 
uma coroa de flores junto a 
uma pira, em fogo, a atribuição 
de medalhas a bombeiros, dis-
tinguidos pelos seus feitos, e o 
reconhecimento da Associação 
Nacional dos Bombeiros Profis-
sionais ao presidente da Câma-
ra Municipal de Olhão.

António Miguel Pina rece-
beu a Medalha de Mérito da 
ANBP, o maior grau de reco-
nhecimento atribuído pela in-
stituição e que visa reconhecer 
o trabalho feito a favor dos bom-
beiros, neste caso, dos bom-
beiros municipais de Olhão.

No seu discurso, o presi-
dente da Câmara Municipal 
de Olhão mostrou-se sensi-
bilizado com a “dignificação 
da carreira”, uma vez que “os 
Bombeiros Profissionais es-
tão equiparados a assistentes 
operacionais, o mesmo que 
outros colegas de profissões 
menos complexas, com orde-
nados que nem chegam aos 
600 euros, combatem fogos e 
protegem-nos diariamente” Sa-
lientou, por isso, a importância 
de colocar as “carreiras no de-
vido lugar” e mostrou-se “dis-
ponível para investir um pouco 
mais” no sector. 

O autarca deixou um desa-
fio aos outros presidentes de 

nos bombeiros profissionais “ 
para salvaguardar as popula-
ções, a floresta e na prevenção 
que se exige, especialmente na 
área da proteção civil”.

Recordando o que aconte-
ceu este verão em Monchique, 
o presidente da ANBP frisou 
que o que aconteceu obriga a 
que “questionemos a atuação 
no terreno, no combate aos 
incêndios florestais. Já em re-
lação ao que aconteceu em 
Castanheira de Pera e Pedrógão 
Grande  considera que é ne-
cessário saber o que se pas-
sou em relação ao “comando e 
gestão de meios”.

Defendeu ainda a necessi-
dade urgente de que “os deci-
sores técnicos, os que coman-
dam homens, viaturas e meios 
aéreos no teatro de operações 
adquiram uma nova aprendiza-
gem académica e novos méto-
dos de decisão e comando”.

O Presidente da Associação 

definida. Só os sapadores bom-
beiros, têm uma carreira.

É neste sentido que, adi-
antou o governante, está a 
ser preparada uma” nova Lei 
Orgânica de Proteção Civil, 
que prevê uma carreira única 
de bombeiro profissional que 
abrangerá a administração cen-
tral e administração local”.

Confrontado com estas 
declarações do responsável 
do governo, o presidente da 
ANBP, Fernando Curto, salien-
tou que os anúncios feitos pelo 
secretário de Estado são muito 
importantes na medida em que 
“há mais de dez anos que a 
ANBP espera que o Governo 
possa regulamentar e regulari-
zar a nossa carreira”.

“Esperemos que seja este 
ano que vamos ter como as 
outras forças de segurança, o 
estatuto que nos é devido por 
direito próprio”.

A 11ª edição do Dia Nacio-

Nacional de Bombeiros Profis-
sionais aproveitou a presença 
do Secretário de Estado da Pro-
teção Civil para abordar temas 
como a progressão de carreiras, 
o horário de trabalho, a neces-
sidade de um vencimento e de 
uma aposentação justos e a con-
clusão de reformas de fundo.

Estatuto Profissional 
até ao final do ano
A cerimónia ficou ainda 

marcada pela intervenção do 
Secretário de Estado da Pro-
teção Civil. José Artur Neves 
anunciou que o Estatuto pro-
fissional dos bombeiros deverá 
ser aprovado até ao final do ano 
de 2018. Já o tinha anunciado 
no âmbito do Congresso Nacio-
nal de Bombeiros Profissionais 
em Abril deste ano, mas veio 
agora reiterar esta intenção.

“Há múltiplas câmaras mu-
nicipais que têm bombeiros 
municipais e não têm carreira 

nal do Bombeiro Profissional 
contou com a participação 
de 32 corpos de bombeiros 
profissionais e de associa-
ções humanitárias vindos de 
todo o continente e ilhas. 
Entre eles, Bombeiros Sapa-
dores de Braga, Vila Nova de 
Gaia, Porto, Coimbra, Lis-
boa, Setúbal, Faro e Funchal; 
bombeiros municipais de 
Santarém, Coruche, Cartaxo, 
Viana do Castelo, Loulé,  
Olhão, Figueira da Foz, Machi-
co e Santa Cruz; Voluntários 
do Barreiro, Viseu, Amadora, 
Estremoz, Viana do Castelo, 
Portimão, Albufeira e Câmara 
de Lobos.

O dia 11 de setembro as-
sinala-se desde 2008 e pre-
tende homenagear todos os 
perderam a vida na sequên-
cia dos atentados às Torres 
Gémeas em Nova Iorque, Es-
tados Unidos, a 11 de setem-
bro de 2001.

Câmaras Municipais para que 
“transformem os seus bom-
beiros em profissionais porque 
não podemos estar dependen-
tes das Associações Humani-
tárias”.

Durante o seu discurso, o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Olhão falou ainda das 
melhorias que tem vindo a  
fazer nos Bombeiros Municipais 
de Olhão. Entre elas, a aquisição 
de equipamento de proteção in-
dividual, a aquisição de viatu-
ras, e o novo quartel lembrando, 
no entanto, os melhoramentos 
que foram feitos no antigo “ à 
custa da força e do empenho 
dos próprios bombeiros que fiz-
eram muito desse trabalho de 
adaptação do espaço”.

Já o presidente da Asso-
ciação Nacional de Bombeiros 
Profissionais, Fernando Curto 
aproveitou a ocasião para, me-
diante centenas de bombeiros, 
reivindicar mais investimento 

O

11 de setembro

Apoios
Com o apoio da Câmara 

Municipal de Olhão

u O presidente da Câmara Municipal de Olhão recebe a Medalha de Mérito da ANBP
u José Artur Neves, Sec. Estado Proteção Civil
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Guiões

Testemunhos

É bombeiro há 41 
anos: 25 como vo-
luntário; desde 2002 
como profissional.

“Quando entrei 
para voluntário foi 
como um sonho de 
pequenino. Era tam-
bém uma maneira de 
sairmos à noite com a 
desculpa de que está-
vamos de serviço.”

Luís Maria
Bombeiros 
Municipais 
de Olhão

(sobre o novo veí-
culo utilizado na ilha 
da Armona) -Foi uma 
novidade e estamos a 
terminar a sua con-
ceção. Permite duas 
modalidades: o trans-
porte pré-hospitalar 
e o combate a incên-
dios. Diferente dos 
que temos em terra. A 
emergência é o índice 
de maior operaciona-
lidade que temos na 
ilha da Armona.

Antes o transporte 
era feito como maca, 
à mão. Ainda hoje se 
as coisas funciona-
rem mal temos que 
o fazer. É bom para a 
condição física.

(sobre o novo 
quartel) -Nos bom-
beiros precisamos 
de treinar. Ter uma 
equipa profissional 
sem treino, perdem-
se procedimentos que 
não pode ser.

Esse é o nosso dia 
é muito importante. 

(sobre a utilização 
dos meios aéreos na 
Madeira) - Tínhamos 
uma grande lacuna 
na primeira interven-
ção no combate aos 
fogos florestais. O 
sucesso do combate 
está na primeira in-
tervenção: tem que 
ser rápida e eficiente. 
Neste momento o 
governo regional ad-
quiriu um meio aéreo 
que está a trabalhar 
com todo o sucesso, 
porque é uma mais-
valia.

“O nosso maior 
problema é a falta 
de meios e os meios 
obsoletos. Estamos à 
espera de mais pes-
soal, que faz sempre 
falta. A nível de in-
cêndio, não sentimos 
tanto a necessidade 
como a Madeira de 
meios aéreos.”

Luís Gomes 
Comandante 
dos Bombeiros 
Municipais 
de Olhão

Pábulo 
Freitas 
Bombeiros 
Municipais de 
Santa Cruz 
(Madeira) Cláudio 

Sousa
Bombeiros 
Voluntários 
de Ponta 
Delgada

A diferença é 
que a FEB recorre 
muito às ferramentas 
manuais para fazer-
mos a separação do 
combustível. São 250 
elementos, com sete 
elementos femininos. 

“O Chile foi uma 
situação especial. 
Estávamos noutro 
hemisfério com uma 
situação diferente 
daqui. Foram 16 dias 
de missão e fomos 
muito bem recebidos 
pelo povo chileno à 
chegada , durante e 
à saída do Chile.”

Hugo
Pereira
Força Especial 
de Bombeiros

“Estes eventos 
são importantes por-
que temos oportuni-
dade de mostra as 
dificuldades que os 
bombeiros sentem, 
as dificuldades de 
recrutamento que os 
bombeiros sentem 
.A carreira é muito 
complexa, tem muito 
conteúdo funcional e 
o vencimento é míni-
mo nacional e não 
é aliciante. Muito 
mais aqui no algarve 
quando temos imen-
sa oferta de trabalho, 
os nossos comandos 
tem muita dificul-
dade em fazer con-
cursos porque não 
preenchem as vagas.

No ano passado 
fui aumentado porque 
consegui que o mu-
nicípio de Olhão, 
o que é de louvar, 
abrisse um processo 
de mobilidade e hou-
vesse progressão de 
carreiras.”

Alguns bombeiros que participaram na formatura da cerimónia do Dia Nacional do Bombeiro 
Profissional falaram da sua profissão, das dificuldades que atravessam e das suas expectativas.

Emanuel 
Andrade
Bombeiros 
Municipais 
de Olhão

“Venho aqui des-
de que começou, da 
primeira edição (do 
Dia Nacional do Bom-
beiro Profissional).” 

Joaquim 
Marinho
Bombeiro 
aposentado 
Batalhão 
Bombeiros 
Sapadores 
do Porto. 
Foi Bombeiro 
32 anos. .
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Formatura 

Bombeiros Sapadores e Mu-
nicipais, profissionais das 
Associações Humanitárias 
e Força Especial de Bom-

beiros, num total de mais de 200  
elementos participaram na forma-
tura do Dia Nacional do Bombeiro 
Profissional.
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Entidades 

Lembranças

u Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves u Presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina

u Comando Distrital da ANPC de Faro, Vítor Vaz Pinto u Presidente da Assembleia Municipal de Olhão, António Cabrita
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Homenagem

Um dos momentos mais im-
portantes do Dia Nacional 
do Bombeiro Profissional 
é a homenagem aos bom-

beiros falecidos ao serviço. Depois 
de feita uma benção pelo pároco, 
segue-se a colocação de uma coroa 
de flores sob a pira acesa.

Viaturas
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Mobilidade marca festa dos 130 
anos dos Sapadores do FunchalAlterações no setor dos bombeiros: 

carreira única do bombeiro profissional avança A 
Câmara Munici-
pal do Funchal 
desbloqueou 
a mobilidade 
intercategorias 
nos Bombeiros 

Sapadores do Funchal. A de-
cisão vai permitir a progressão 
dos profissionais na carreira, 
“o que não acontecia desse 
2008”, segundo o presidente da 
Câmara Municipal do Funchal, 
Paulo Cafôfo. O despacho foi 
assinado a 21 de setembro.

O anúncio feito por Paulo 
Cafôfo foi a “prenda” anuncia-
da aos bombeiros sapadores do 

A 
Lei Orgânica da 
Proteção Civil foi 
aprovada a 25 de 
outubro em Con-
selho de Ministros. 

Uma das principais alterações 
prende-se com a criação da car-
reira única para bombeiros, há 
muito reivindicada pela Asso-
ciação Nacional de Bombeiros 
Profissionais e pelo Sindicato 
Nacional de Bombeiros Profis-
sionais. Foi ainda aprovada a 
Lei orgânica para o Instituto de 
Conservação da Natureza e das 
Florestas e a alteração aos siste-
mas de alertas à população.

Já são conhecidas as inten-
ções do Governo para o próxi-
mo ano, em matéria de proteção 
civil. A Autoridade Nacional de 
Proteção Civil passa a chamar-
se Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) e a sua estrutura, de 
acordo com as declarações do 
Ministro da Administração In-
terna, vai ser diferente, uma vez 
que prevê a criação de concur-
sos para os seus dirigentes. Vão 
deixar de existir os Comandos 
Distritais de Operações de So-
corro para passarem a existir 
comandos regionais.

Ao nível dos sistemas de 
alerta à população e aos agen-
tes da proteção civil, este pas-
sará a ser enviado em todas as 
circunstâncias que a proteção 
civil considere necessárias e não 

Funchal, durante a celebração 
do 130º aniversário.

A cerimónia decorreu na 
Praça do Município. No seu 
discurso, Paulo Cafôfo abor-
dou ainda o investimento feito 
nos bombeiros e na proteção 
civil municipal que “desde 
2014 ultrapassou os 3,5 mi-
lhões de euros, na aquisição 
de viaturas e equipamentos, 
na beneficiação do quartel e 
na melhoria na generalizada 
das condições de trabalho da 
corporação”.

O edil anunciou ainda que 
no decurso deste ano a cor-

apenas em caso de incêndio.
No que diz respeito aos 

bombeiros, ao nível da forma-
ção, sabe-se que vai ser alterada 
na Escola Nacional de Bom-
beiros. Ao nível do progresso 
profissional, vão ser criadas 
carreiras de sapador bombeiro 
e de oficial sapador bombeiro 
em funções na Administração 
Pública. Vai incluir os sapadores 
florestais do Instituto da Con-
servação da Natureza e das Flo-
restas e os membros da Força 
Especial de Bombeiros. Vai ser 
alterado o estatuto e carreira de 
guarda-florestal.

Nesta reunião de Conselho 
de Ministros foram aprovados, 
no total, 18 diplomas referentes 
à prevenção e combate a incên-
dios. 

Outra das medidas apro-
vadas foi a criação de um ca-
dastro simplificado de terrenos, 
alargado a todo o país. O Go-
verno propõe isenção de IMI 
durante dez anos para conven-

poração será reforçada com 
quatro viaturas, num investi-
mento de 700 mil euros. 

O presidente da Associa-
ção Nacional de Bombeiros 
Profissionais, Fernando Curto, 
também esteve presente no an-
iversário dos Bombeiros Sapa-
dores do Funchal no dia 24 de 
setembro.

O corpo de bombeiros cele-
brou os seus 130 anos de exi-
stência na presença dos seus 
novos recrutas, que fizeram a 
primeira parte da sua formação 
na Escola do Regimento Sapa-
dores Bombeiros de Lisboa.

cer os donos a registar as suas 
propriedades. Durante 15 anos 
as propriedades que não forem 
reclamadas pelos seus donos 
serão registados em nome do 
Estado.

O registo de propriedade é 
gratuito para os proprietários e 
estes terão ainda uma isenção 
de imposto municipal sobre 
imóveis durante dez anos.

Existem ainda regras para a 
plantação de eucalipto que pre-
veem que quem tiver uma plan-
tação ilegal de eucaliptos será 
notificado para a terminar no 
prazo de seis meses. Por outro 
lado, os municípios vão passar 
a respeitar as normas dos Pla-
nos Regionais de Ordenamento 
Florestal, aina em fase de elabo-
ração. As autarquias vão passar 
a ter que apresentar planos de 
gestão florestal e respeitar as 
áreas máximas de eucalipto. 

Até 2020 terão ainda que in-
corporar as regras nos planos 
diretores municipais.

aniversáriosnotícias

Bombeiros Voluntários 
de Carnaxide celebraram 
106º aniversário 
com novas viaturas

A 
Associação Hu-
manitária dos 
Bombeiros Vo-
luntários de Car-
naxide celebrou 

no dia 23 de Setembro o seu 
106º aniversário. A data ficou 
marcada pela apresentação de 
novas viaturas, entre as quais 
duas ambulâncias de trans-

porte médico e uma de trans-
porte de doentes.

Durante a cerimónia foi tam-
bém apresentada a viatura ofe-
recida à corporação pelo cônsul 
Dr. Ceaser DePaço, a quem foi 
feita em julho a atribuição de 
Sócio Honorário da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Carnaxide.

Bombeiros de Coruche 
celebraram 90 anos

Áreas protegidas com 
agentes especiais

Os Bombeiros Mu-
nicipais de Coruche 
celebraram no dia 
5 de outubro o seu 

As áreas protegidas 
vão passar a ter 
agentes florestais 
especiais para lim-

par matas, educar as popula-
ções e restaurar a vegetação 
para prevenir incêndios. O 
projeto já funciona no Gerês. 
O modelo arrancou há dois 
anos e no ano passado foi 
replicado em quatro parques 
naturais: Douro e Tejo Inter-

90º aniversário. ANBP/SNBP 
foram representados por Bruno 
Marques, do Secretariado Re-
gional de Lisboa e Vale do Tejo.

nacional, Montesinho e Mal-
cata.

O Corpo Nacional vai es-
tender-se agora a oito áreas 
protegidas: parque natural 
da Arrábida, Sudoeste Alen-
tejano e Costa Vicentina, na 
Reserva Natural da Lagoa de 
Santo André e nas Paisagens 
Protegidas da Serra do Açor e 
da Arriba Fóssil da Costa da 
Caparica.
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Municípios pedem alargamento da 
taxa de proteção civil a empresas

Os municípios portu-
gueses querem que 
a nova contribuição 
municipal de Proteção 

Civil prevista no Orçamento do 
Estado para 2019 seja alargada 
às empresas de energia. A As-
sociação Nacional de Municípios 
diz que a proposta do governo 

tem uma limitação ao dirigir-se 
apenas aos proprietários singu-
lares e coletivos de prédios rústi-
cos e urbanos.

A ANMP considera, num 
parecer, que existem riscos que 
não são da responsabilidade 
dos donos de casas, prédios 
ou terrenos, nomeadamente de 

empresas como a EDP, REN, 
operadores da rede de trans-
porte e distribuição de gás. De 
acordo com os municípios, são 
evidentes os riscos associados às 
atividades destas empresas “que 
devem, por isso, ser também su-
jeitos passivos da contribuição 
municipal de Proteção Civil”.

Perfil

Bombeiro de carreira 
nomeado adjunto de comando 
nos Sapadores de Gaia

A 
C o m p a n h i a  
de Bombeiros 
Sapadores de 
Via Nova de 
Gaia empos-
sou como 

Adjunto Técnico, José Rocha 
Viana, a 27 de setembro. Um 
marco histórico na vida da 
Companhia Bombeiros Sapa-
dores de Gaia, já que é a pri-
meira vez que um bombeiro 
de carreira é indicado para 
este posto.

José Manuel Rocha Viana, 
subchefe de 2ª Classe, foi em-
possado como Adjunto Téc-
nico pelas mãos do presidente 
da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia, Eduardo Vítor 
Rodrigues no dia

José Manuel Rocha Viana 
é licenciado em Engenharia 
de Proteção Civil. 

Em declarações ao Alto 
Risco, o agora adjunto-técnico 
José Viana assumiu que pre-
tende  “contribuir para que os 
Bombeiros Sapadores e Pro-
teção Civil de Vila Nova de 
Gaia sejam uma referência  nas 
atividades de proteção e socor-
ro pela qualidade e eficiência 
deste serviço público”.

 No que diz respeito à ope-
racionalidade no terreno, José 
Viana pretende “otimizar o 
funcionamento, a operativi-

dade e articulação de todos os 
agentes de proteção civil no 
patamar municipal através da 
elaboração de  planos e ma-
trizes de resposta operacional 
face aos riscos existentes no 
âmbito territorial”.

Nem a relação com a 
população ficou de fora nas 
expetativas, pretendendo pro-
mover a informação pública 
e formação das populações, 
“visando a sua sensibilização 
em matéria de autoproteção 
sobre os riscos existentes no 
município e da importância 
da colaboração com as auto-
ridades em caso de acidente 
grave ou catástrofe”.

José Manuel Rocha Viana, subchefe de 
2ª classe, é licenciado em Engenharia de 
Proteção Civil pela Universidade Lusó-
fona e pós-graduado em Segurança Con-

tra Incêndios em Edifícios, pela Escola Superior 
de Tecnologias e Gestão de Felgueiras, assegu-
rando funções técnicas e de apoio ao Comando 
na vertente operacional. Iniciou a atividade de 
bombeiro em regime de voluntariado, nos Bom-
beiros Voluntários de Melres, onde em 1996 
passa a exercer o cargo de Adjunto de Comando.

 A 8 de fevereiro de 1999, inicia a sua ativi-
dade profissional nos Bombeiros Sapadores e 
Proteção Civil de Vila Nova de Gaia, como Bom-
beiro Recruta, tendo, em março de 2000, ingres-
sado no serviço operacional como Bombeiro Sa-
pador.

 Em Setembro de 2008 é promovido a sub-
chefe de 2ª classe. Em fevereiro de 2014 passou 
a colaborar com o Gabinete Técnico de Seguran-
ça contra Incêndios em Edifícios, dos Bombeiros 
Sapadores. Integra a Equipa Multidisciplinar de 
Proteção Civil apoiando as atividades de planea-
mento, prevenção e resposta à emergência.

monchique  notícia

OE 2019 prevê Taxa Municipal 
de proteção civil. ANBP aplaude

A 
Associação 
Nacional de 
Bombeiros 
P ro f i s s i o -
nais congra-
tula-se com 
a intenção 

do governo, manifestada no 
Orçamento de Estado para 
2019, de criar a taxa municipal 
de proteção civil.

O imposto, que já tinha 
sido aplicado por algumas au-
tarquias (como Lisboa, Vila 
Nova de Gaia, Fundão, Santa 
Cruz (Madeira)) foi suspenso 
em 2017, depois de consi-
derado inconstitucional pelo 
Tribunal Constitucional. Uma 
medida que, na altura, a ANBP 
contestou, considerando um 
retrocesso em relação ao fi-
nanciamento dos bombeiros 
e da segurança das cidades e 
um sinal de desinvestimento 
no sector.

Em comunicado, ANBP 
considera que “no período em 

que as Câmaras Municipais 
aplicaram a taxa de proteção 
civil verificou-se um maior in-
vestimento das autarquias com 
a entrada de mais bombeiros, 
mais formação e melhores mei-
os operacionais”. 

O regresso da taxa de pro-
teção civil é agora visto pela 
ANBP como “uma medida de 
extrema importância, uma vez 
que vem garantir um maior 
e melhor financiamento dos 
bombeiros e proteção civil 
das autarquias. Uma melho-
ria que se traduz numa maior  
operacionalidade e especializa-
ção para servir as populações”.

Tendo em conta os recen-
tes acontecimentos que de-
vastaram o território nacional 
(incêndios e tempestades) a 
ANBP considera que se “torna 
evidente a crescente neces-
sidade de recursos humanos e 
equipamentos para fazer face 
às ocorrências”.

ANBP considera que tendo 

em conta “a vulnerabilidade 
dos municípios no âmbito da 
proteção civil, este reforço fi-
nanceiro vem proporcionar às 
Câmaras Municipais um maior 
investimento nos recursos hu-
manos. Assim, a resposta às 
novas ameaças (intempéries, 
tempestades, incêndios com 
fenómenos meteorológicos e 
terrorismo) será muito mais 
eficaz”.

A futura contribuição deve 
contemplar os riscos identi-
ficados no município, urbano, 
florestal e agrícola, indústria, 
rodoviário e tecnológico.

Ficam isentos desta contri-
buição “os sujeitos passivos 
com grau de incapacidade su-
perior a 60%, os sujeitos pas-
sivos de baixos rendimentos, 
e as entidades que prossigam 
atividades enquanto agentes 
de proteção civil e socorro, 
no que respeita às infraestru-
turas dedicadas às referidas 
funções”.

reuniões

Autarquias querem 
ter os benefícios 
que existem para 
os voluntários

A 
Associação Na-
cional de Mu-
nicípios Portu-
gueses quer que 
as Câmaras que 

detêm bombeiros sapadores 
e municipais beneficiem do 
programa de financiamento 
permanente tal como acontece 
com os bombeiros voluntários.

A intenção foi manifestada 
pelo presidente da Associação 
Nacional dos Municípios Por-
tugueses, Manuel Machado, 
também presidente da Câmara 
Municipal de Coimbra.

Em declarações aos jor-
nalistas e após a reunião do 
conselho diretivo da ANMP, 
Manuel Machado lembrou “ a 
missão de serviço público dos 
corpos de bombeiros da ad-
ministração local” e a neces-

sidade de “garantir o princípio 
da universalidade do financia-
mento”.

De acordo com a Agência 
Lusa, o presidente da Associa-
ção lamentou que “apesar das 
muitas propostas e diligências 
da ANMP os corpos de bom-
beiros dos municípios contin-
uam excluídos do modelo de 
financiamento previsto na lei 
de financiamento de proteção 
civil”.

Os municípios estão tam-
bém preocupados com as 
despesas resultantes dos in-
cêndios de 2017, considerando 
que estes obrigaram “os mu-
nicípios a suportar enormes 
despesas com o dispositivo de 
proteção civil”, quer em ter-
mos de recursos humanos quer 
em termos de maquinaria.

madeira

ANBP/SNBP desenvolve-
ram várias reuniões com a ex 
responsável pela Secretaria Re-
gional dos Assuntos Sociais e 
Inclusão, Rubina Leal, onde foi 
apresentada uma proposta ne-
gocial para a subida de escalão 
e promoções para melhorias 
salariais dos bombeiros volun-
tários, direções e comando das 
associações humanitárias

Tendo em conta que muitos 
dos bombeiros destas associa-
ções não eram promovidos nas 
diferentes categorias há mais 
de 15 anos, foi possível com 
o apoio do governo regional 
através da secretaria regional 
de inclusão e assuntos sociais 
(agora secretaria regional da 
saúde), o apoio financeiro ne-
cessário. 

Essa possibilidade só foi 
possível com a publicação da 
resolução nº 785/2016 de 5 
de Fevereiro, que prevê um 
aumento de apoio anual as as-
sociações de bombeiros volun-
tários no valor de 236.940.00 
euros (exclusivamente para a 
melhoria das condições sala-
riais dos seus trabalhadores.) 
Uma valorização que ANBP/
SNBP considera mais que justa 
para com estes homens, que há 
muito não viam as suas catego-
rias e os seus escalões sofrer-
em qualquer tipo de alteração, 
mantendo-se os seus baixos 
ordenados durante largos anos.

 Apos a publicação do des-
pacho e a sua divulgação pelo 
sindicato foi possível iniciar 
todo o processo de formação 
envolvendo todas as partes.

Importa referir a extrema 
importância do Serviço Regio-
nal de Proteção Civil Madeira, 
na pessoa do Sr. Presidente, Te-

Bombeiros Profissionais das 
associações de voluntários 

com melhorias salariais

Comunicado

nente José Dias que ao iniciar 
funções no S.R.P.C.M. começou 
a trabalhar na complexa pro-
posta de uniformização de pro-
moções dos bombeiros das as-
sociações voluntárias.

 Neste momento encon-
tram-se em fase final da for-
mação B. V. Ribeira Brava, B.V. 
Calheta, B.V. Câmara de Lobos. 
Também os B.V.S. Vicente e 
Porto Moniz, B.V. Santana, B.V. 
Porto Santo e B.V. Madeirenses 
em fase de formação dos seus 
profissionais.

De salientar que todas estas 
corporações também já equi-
pararam os escalões (antigui-
dade) aos anos de serviço. 

Consideramos que este foi 
um grande reconhecimento do 
Governo Regional da Madeira, 
através da secretaria regional 
da saúde, e agora na pessoa Sr. 
Dr. Pedro Ramos, que já garan-
tiu um reforço de financiamen-
to para os próximos anos para 
o efeito. 

De salientar também o es-
forço feito pelas autarquias 
com bombeiros sapadores e 
municipais na sua formação, 
do que é exemplo a câmara 
do Funchal, que permitiu que 
a sua nova recruta fizesse for-
mação na Escola do RSB, em 
Lisboa.

Um facto incentivado e re-
conhecido por ANBP/SNBP que 
vêm assim o reconhecimento, 
por parte dos responsáveis pelo 
sector na Região Autónoma 
da Madeira, da legitimidade 
das suas reivindicações para a 
melhoria das condições de tra-
balho e operacionalidade dos 
bombeiros da Região. 

A Direçao Nacional

Bombeiros de Monção 
prestam serviço na Galiza

Pinhal de Leiria 
ainda sem técnicos

Os bombeiros de Monção vão começar a prestar socorro na 
Galiza, em articulação com o 112 de Espanha. A Monção e Sal-
vaterra de Miño formalizaram um protocolo, anunciado a 23 
de outubro, para intervirem em caso de emergência na locali-
dade espanhola. Uma situação que já decorria há alguns anos.

Os bombeiros de Monção contam atualmente com 46 vo-
luntários.

Um ano depois do incêndio no Pinhal de Leiria, que con-
sumiu 9500 hectares de floresta (86% do Pinhal de Leiria), esta 
mata nacional tem apenas um técnico superior e nove opera-
cionais. Citado pela rádio TSF, a 13 de outubro, o presidente 
do Instituto de Conservação da Natureza adverte que deveriam 
existir “40 operacionais” e “um técnico entre 5 mil e 10 mil 
hectares”, quando a área em questão é de 11021 hectares. 

Breves
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Reunião entre 
dirigentes e 
delegados do RSB

Os dirigentes e delegados 
sindicais de ANBP/SNBP no 
Regimento Sapadores Bom-
beiros de Lisboa reuniram-se 
no dia 24 de setembro na sede 

de ANBP/SNBP. A atual situ-
ação do RSB e a proposta do 
mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Lisboa estiveram 
entre os assuntos abordados.

Breves

Sapadores florestais 
feridos em despiste

Quatro Sapadores Florestais fiaram feridos na sequência de um despiste segui-
do de capotamento de uma viatura de sapadores florestais, na Estrada Nacional 
312, perto Codessoso, em Boticas. Um dos feridos ficou em estado grave. Foram 
transportados para a unidade hospitalar de Chaves. Os homens, com idades entre 
os 42 e os 55 anos, estavam a fazer trabalhos de prevenção e são funcionários 
da Capolib - Cooperativa Agrícola de Boticas. No local estiveram 21 operacionais 
e oito viaturas dos bombeiros de Boticas, Vidago e Chaves, a ambulância de Su-
porte Imediato de Vida de Montalegre e a Viatura Médica de Emergência e Reani-
mação de Chaves, e ainda a GNR.

Bombeiros feridos 
em incêndio

Três bombeiros ficaram feridos na sequência de um incêndio de grandes dimen-
sões, com duas frentes, ocorrido a 11 de setembro, no distrito de Santarém.

No combate ao incêndio estiveram, de acordo com a proteção civil, mais de 260 
homens, 71 viaturas e seis meios aéreos.

Cinco meios aéreos 
em incêndio de Outono

Mesmo com a chegada do Outono, os incêndios não deram tréguas aos 
bombeiros. Um incêndio em Alijó, no dia 24 de setembro, levou à atuação de 
cinco meios aéreos. Foram ainda mobilizados 280 operacionais, 80 viaturas 
e máquinas de rasto. A Força Especial de Bombeiros esteve entre as equipas 
mobilizadas.

Açores vai alterar 
portaria 10/2010

O 
Governo Regional 
dos Açores vai 
alterar a portaria 
10/2010 que regu-
la o trabalho dos 

bombeiros tripulantes de am-
bulâncias.

No dia 18 de outubro, o 
Secretário Regional da Saúde, 
que tutela os bombeiros, Rui 
Luís afirmou na Assembleia 
Legislativa que “esta não é 
uma portaria qualquer, tem a 
ver com condições de traba-
lho e, como tal, obriga a uma 
negociação com os sindicatos, 
que leva algum tempo”.

O executivo criou um gru-
po de trabalho para analisar o 
modelo de financiamento, que 
abrange todas as entidades 
que têm responsabilidades na 
área da proteção civil e que 
necessitam das corporações 

de bombeiros.
Uma nota do gabinete 

de comunicação do Serviço 
Regional cita Rui Luís que 
refere que “a alteração desta 
portaria não está obviamente 
dissociada da questão do fi-
nanciamento às associações 
de bombeiros, porque recon-
hecemos que é necessário 
atualizar as tabelas, mas para 
atualizar as tabelas temos que 
rever o financiamento “.

A mesma nota refere que 
“o Secretário Regional adian-
tou que o Governo dos Açores 
está a acompanhar o processo 
de revisão das carreiras dos 
bombeiros que está a decorrer 
a nível nacional”.

A proposta de alteração 
partiu do grupo do PSD com 
assento na Assembleia Legis-
lativa.

ANBP/SNBP 
Açores reúnem em 
Madalena do Pico

O Secretariado Regional de 
ANBP/SNBP Açores, através 
do dirigente José Feliciano 
e da delegada Susie Ama-
ral reuniram-se, no dia 25 de 
outubro, com o presidente da 
Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Ma-
dalena do Pico.

O objetivo foi transmitir as 
principais preocupações dos as-
sociados e apresentar propostas 
para ajudar ao funcionamento 
laboral daquela instituição. 

ANBP/SNBP Açores na 
Assembleia Legislativa

No passado dia 16 de outu-
bro, o dirigente ANBP/SNBP 
do Secretariado Regional dos 
Açores, José Feliciano e os 
delgados Susie Amaral e Jorge 
Oliveira e alguns associados 
estiveram na assembleia legis-
lativa regional dos Açores para 
sensibilizar os grupos parla-
mentares e o governo para a 

importância urgente da revisão 
das carreiras para a regulamen-
tação dos tripulantes de am-
bulância e bombeiros da região 
autónoma dos Açores.

O grupo foi recebido pelo 
secretário regional da saúde, 
Rui Luís, bem como dos parti-
dos BE, PCP, PSD e PS.

A delegação ANBP/SNBP 

registou o pedido, por parte do 
secretário da tutela, que iria 
ser criada “uma comissão téc-
nica para revisão da portaria 
10/2010 e que se a comissão 
decidisse na primeira reunião 
que teria de haver atualização 
salarial e outros assuntos ur-
gentes de imediato, que o mes-
mo seria colocado em prática.”

Bombeiros voltam a prestar 
serviço nos aeroportos

A 
Secretária Re-
gional dos Trans-
portes e Obras 
Públicas dos 
Açores, Ana 

Cunha, garantiu, no dia 26 de 
outubro, a continuação dos 
bombeiros no assegurar dos 
serviços de socorro, salva-
mento e luta contra incêndios, 
nos aeródromos regionais da 
responsabilidade da SATA 
Gestão de Aeródromos (Pico, 
São Jorge, Graciosa e Corvo).

Ana Cunha, ouvida na 
Comissão de Política Geral da 
Assembleia Legislativa, e cita-
da pelo Açores9, adiantou que 
“o contrato de prestação de 
serviços foi celebrado com o 
consórcio das associações hu-
manitárias dos bombeiros vo-
luntários da Madalena, Velas e 
Graciosa, que asseguram tam-
bém a prestação de serviços na 
ilha do Corvo. Esse consórcio 
formou-se precisamente para 
continuar a assegurar a presta-
ção de serviços por parte das 

associações humanitárias”, até 
ao final de 2021.

Segundo a Secretária Re-
gional, a SATA Gestão de Aeró-
dromos ”solicitou um período 
de derrogação das obrigações 
impostas pelo regulamento 
comunitário, que impõe deter-
minadas obrigações acrescidas 
e que motivou que as asso-
ciações tivessem que adquirir 
formação adicional, para con-
tinuarem a prestar a presta-
ção de serviços que já vinham 
prestando desde 2005 e, por-
tanto, até 31 de dezembro, 
têm o período de adaptação. 
Para o efeito, as associações 
humanitárias terão contratado 
um entidade externa para “a 
formação que necessitavam  
adquirir, para poderem cum-
prir com a regulamentação, 
como também têm estado a 
adquirir todos os materiais 
que são necessários a essa 
prestação de serviços”.

Ana Cunha afirmou que o 
contrato que regula o serviço 

pós 31 de dezembro de 2018 
“tem um valor de cerca de 4 
milhões de euros e é celebra-
do pelo prazo de três anos”, 
sendo exatamente o valor do 
concurso público internacio-
nal que a SATA, inicialmente, 
lançou, para a aquisição des-
ses serviços, uma vez que, “na 
altura, as associações humani-
tárias entenderam que não es-
tariam em condições de o fazer 
por esse valor”. Uma situação 
que acabou por se solucionar

ANBP/SNBP vieram já 
mostrar o seu agrado por esta 
decisão uma vez que acom-
panharam todo o processo 
desde o início. A possibilidade 
dos bombeiros das associações 
humanitárias deixaram de  
prestar serviço nos aeroportos 
foi causador de grande preocu-
pação, uma vez que, segundo 
ANBP/SNBP , se “iria refletir 
no desemprego entre os bom-
beiros e na degradação das 
condições de vida destes bom-
beiros.”

Pedrógão Grande: MP 
acusa 12 dos 18 arguidos 
de homicídio por negligência

O 
Ministério Público 
acusou 12 dos 18 
arguidos no in-
quérito aos incên-
dios de junho de 

2017, em Pedrógão Grande. O 
anúncio foi feito a 27 de setem-
bro pelo Departamento de Inves-
tigação e Ação Penal de Leiria. 
Entre os acusados estão três co-

mandantes da proteção civil, um 
presidente de Câmara e dois ex-
autarcas. Sérgio Gomes, Augusto 
Arnaut e Mário Cerol respondem 
por 63 crimes de homicídio por 
negligência e 44 crimes de ofen-
sa à integridade física por ne-
gligência, 14 dos quais graves.

O presidente de Figueiró dos 
Vinhos, José Abreu é acuado 

de sete crimes de homicídio 
por negligência e quatro crimes 
de ofensa à integridade física 
por negligência, três dos quais 
graves. A mesma acusação foi 
deduzida para José Antunes 
Graça, ex-autarca de Pedrógão 
Grande e para Fernando Lopes, 
ex-autarca de Castanheira de 
Pêra.

notíciasaçores AHBV Ponta Delgada condenada 
a pagar horas extra a 
bombeiros do aeroporto

O Tribunal do Trabalho 
condenou a Associação Hu-
manitária de Bombeiros Vo-
luntários de Ponta Delgada 
a pagar a nove bombeiros 
que desempenham funções 

no Aeroporto João Paulo II.
Em causa está o pagamen-

to de 40 mil euros, referentes 
a horário extraordinário. 

Este é o primeiro pro-
cesso de que é conhecida 

sentença. Em julgamento 
estão, no entanto, estão 
várias ações de cinquenta 
bombeiros e o valor pode 
ascender ao milhão e meio 
de euros.

Pub
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Bombeiros Voluntários de Portimão 
recebem novos equipamentos

A 
Câmara Mu-
nicipal de Por-
timão ofereceu 
aos bombeiros 
voluntários da 

cidade equipamentos de pro-
teção respiratória. A entrega 
foi feita no dia 19 de setem-
bro e abrangeu os elementos 

da corporação que estiveram 
ao serviço do DECIR (Disposi-
tivo Especial de Combate aos 
Incêndios Rurais).

Citada pela Sul Informa-
ção, fonte da corporação adi-
antou que “este equipamento 
de sobrevivência foi concebi-
do para proteger o utilizador 

quando está numa situação 
crítica e é necessário proce-
der a uma fuga, protegendo-o, 
durante um espaço de tempo, 
contra a toxicidade do fumo, 
queimaduras das vias respi-
ratórias e presença de gases, 
funcionando com oxigénio 
químico”.

notíciasnotícias notíciasnotícias madeira

Campeonato do Mundo de 
Trauma e Desencarceramento 
contou com cinco 
equipas portuguesas

A Cidade do Cabo, na África do Sul, 
recebeu entre os dias 21 e 26 de outu-
bro o Campeonato Mundial de Trauma 
e Desencarceramento, que contou com 
a participação de 35 equipas de 22 
países. 

A delegação portuguesa contou 
com a participação do Regimento Sa-
padores Bombeiros de Lisboa (trauma 
e desencarceramento), Bombeiros Mu-
nicipais da Figueira da Foz (trauma e 
desencarceramento), Bombeiros Vo-
luntários da Vitória (Trauma), Batal-

hão Sapadores Bombeiros do Porto 
(Trauma) e Bombeiros Voluntários de 
Cacilhas (Desencarceramento).

O pódio da competição de salva-
mento e desencarceramento teve duas 
equipas portuguesas: a equipa dos 
Bombeiros Municipais da Figueira da 
Foz conquistou o primeiro lugar na e 
o RSB o terceiro lugar na classificação 
geral.

Na prova de trauma o Regimento 
Sapadores Bombeiros de Lisboa ar-
recadou também o terceiro lugar.

Porto e Freamunde ganham 
“Bombeiro de Ferro”

O
s Bombeiros Sapadores 
do Porto e os Bombeiros 
Voluntários de Frea-
munde levaram para casa 
os prémios de melhor 

equipa masculina e melhor equipa 
feminina, respetivamente na prova 
“Bombeiro de Ferro” de 2018. A Ribei-
ra do Porto recebeu nos dias 20 e 21 

de outubro, mais de duas centenas de 
bombeiros profissionais e voluntários, 
de 27 equipas, que puseram à prova a 
sua força e destreza.

Telmo Matias, do Aeroporto de Lis-
boa, e Lucília Ribeiro, dos Bombeiros 
Voluntários de Póvoa do Varzim, 
foram os vencedores da prova indi-
vidual.

Presidente do Governo 
entregou equipamentos 
de proteção individual aos 
bombeiros do Porto Santo

O 
Presidente do Go-
verno Regional, 
Miguel Albuquer-
que entregou no dia 
20 de outubro dois 

tipos de equipamento de pro-
teção individual aos Bombeiros 
Voluntários do Porto Santo. Tra-
ta-se de máscaras de evacuação 
e ‘fire shelters’, adquiridos pelo 
Serviço Regional de Proteção 
Civil, ao abrigo do POSEUR.

Em declarações aos jornalis-
tas, Miguel Albuquerque escla-
receu que já foram distribuídos 
“mais de 600 kits pela genera-
lidade das corporações da Ma-

deira. Faltava aqui o Porto Santo. 
E, neste momento, cumprimos 
esse desiderato”. A cerimónia de 
entrega que teve lugar no Quar-
tel dos Bombeiros Voluntários 
locais.

As 626 unidades, de ambos 
os equipamentos, adquiridas pela 
Região, representam um investi-
mento global de 340 mil euros.

A par das máscaras de eva-
cuação e ‘fire shelters’, Miguel 
Albuquerque procedeu ainda à 
entregada de um novo gerador 
destinado a apoiar as unidades 
móveis dos Voluntários de Porto 
Santo.

Bombeiro de Elite 2018
Paulo Santos, do Regimento Sa-

padores Bombeiros de Lisboa 
venceu pelo segundo ano a 
prova Bombeiro de Elite, com 

o tempo 5:44, o melhor da classifica-
ção geral. O evento contou, este ano, 
com a participação de 475 nacionais 
e de sete nacionalidades. Todos eles 
subiram os 566 degraus do escadório 
do Bom Jesus de Braga, numa dis-
tância total de 615 metros e com um 

desnível positivo de 116 metros.
A prova durou 4 horas, com os atle-

tas a partirem de 30 em 30 segundos, 
fardados com equipamento completo 
de proteção individual de bombeiro no 
corpo (Casaco de fogo, botas, calças, 
cogula, luvas, capacete e Aparelho 
Respiratório circuito aberto “ARICA”), 
que pesa entre 20 a 26 Kg.

Veja a reportagem na Revista Alto 
Risco de Dezembro.

- Experiência no ramo de publicações periódicas (revista e jornal);
- Experiência em organização e angariação de patrocínios para eventos;

- Facilidade de relacionamento interpessoal e espírito de equipa;
- Dinamismo e pró-atividade; responsabilidade

ANBP admite 
colaborador para 
o Departamento 
Comercial com 
os seguintes 
requisitos:
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“Leslie” arrasa centro 
do país e leva à 
demissão do 
comandante da 
Figueira da Foz 

notíciasmonchiqueopinião

E O MEU PAÍS A 
ARDER!!!!!!!!!!

Ainda Pedrogão Grande me 
assalta a memória e eis que surge 
Monchique, não no explendor 
da sua beleza na riqueza dos 
seus recursos ou na visita aos 
seus alambiques de medronho, 
mas infelizmente na crueldade 
da sua destruição.

Na qualidade de Bombeiro 
Profissional que apesar de apo-
sentado continuarei a ser até que 
o ciclo da vida me permita acor-
dar e viver, espectador atento de 
todos os fenómenos com que a 
mãe naturaza nos brinda diari-
amente, e também aqueles que 
os homens na sua ignorância, 
sede de riqueza ou pura malva-
dez nos infringem ciclicamente 
como é o caso dos célebres in-
cêndios agora (Rurais) não pude 
deixar de estar atento ao de-
senrolar de todas as operações 
levadas a cabo no incêndio da 
Serra de Monchique pelo menos 
aquelas que foram do conheci-
mento público.

E do que vi,em nada alterou 
o meu entendimento sobre as 
causas do desenvolvimento dos 
incêndios florestais em Portugal, 
ou seja:

Não sendo nenhum espe-
cialista na matéria uma vez que 
não sou licenciado em protecção 
civil, não sou político nem sou 
comentador televisivo, tenho al-
guma dificuldade em entender 
como é que tudo continua a 
falhar da mesma forma e todos 
os anos. Os relatórios indepen-
dentes ou dependentes que se 
fazem todos os anos apontam 
sempre as mesmas fragilidades 
e o resultado é sempre o mesmo: 
todos sacodem as culpas, todos 
fizeram o que puderam ninguém 
é responsabilizado e no ano se-
guinte volta a acontecer o mes-
mo, as responsabilidades são as 
mesmas, apenas os responsáveis 
mudam.

Nada foi feito para evitar a 
tragédia em Monchique.

A gestão do combustível não 

foi feita. 
A descontinuidade arbórica 

não foi efectivada, não foram 
construídas faixas de contenção 
capazes de proporcionar o aces-
so de meios bem como a sua 
colocação com vista a efectuar 
um combate eficaz e eficiente 
em caso de incêndio, bem como 
permitir uma vigilância de maior 
proximidade aos vários locais de 
potencial risco de incêndio.

Não foi implementada uma 
vigilância permanente e efetiva 
com vista à desmotivação da 
prática de actos criminosos ou 
de puro vandalismo e negligente 
utilização do fogo em zonas de 
potencial risco.

Não foram colocados siste-
mas de vídeo- vigilância e postos 
de observação em locais estra-
tégicos com vista a uma mais 
rápida e eficiente detecção de 
qualquer foco de incêndio. Não 
foram criados pontos de abaste-
cimento de água em determina-
dos locais com vista ao abaste-
cimento das viaturas de combate 
a incêndio aumentando, desta 
foram, a percentagem de suces-
so num ataque inicial.

Mas muitas mais coisas no 
meu modesto entender não cor-
reram como deviam senão veja-
mos:

Dos três vectores que eu 
acho indispensáveis nestas situ-
ações e que são a Coordenação, 
o Comandamento e o Combate, 
não vi nenhuma funcionar como 
em meu entender é exigido neste 
tipo de ocorrência.

A coordenação certamente 
não funcionou em pleno;

1- Bombeiros: muitas horas 
de serviço consecutivas sendo 
que, e continua a ser, na minha 
opinião, que um operacional 
bem preparado fisicamente não 
deve permanecer no ataque a 
um inêndio com estas caracter-
isticas mais de 2 horas seguidas.

2- Entendo ainda como 

um esforço sobrenatural origi-
nado pela falta de coordenação 
e estratégia de ataque, fazendo 
cada grupo o trabalho que en-
tendia ser o melhor mas que a 
falta de uma estratégia de com-
bate ajustada a cada momento e 
a cada situação obrigava a um 
maior esforço e, consequente-
mente, um menor resultado do 
esforço aplicado. 

3- Não vi locais de concen-
tração e reserva onde os com-
batentes pudessem tomar um 
banho, uma refeição reconfor-
tante e pudessem dormir o mais 
comodamente possível durante 
3 ou 4 horas para que, passado 
esse tempo, pudessem ser de 
novo mobilizados para o teatro 
de operações afim de desem-
penhar um trabalho rentável e 
em condições quer físicas, quer 
psíquicas. Mas não. O que vi 
foi combatentes a descansar no 
chão com o capacete a servir 
de almofada, numa clara mani-
festação de abandono. Achei 
apenas vergonhoso.

Se isto não se afigura, no 
mínimo, um combate deficiente 
eu peço muita desculpa mas é 
uma questão de opinião e esta 
é a minha. 

Com estas considerações não 
foi minha intenção criticar o tra-
balho de ninguém e muito me-
nos o dos valorosos e abnegados 
bombeiros Voluntários e Profis-
sionais, a Força Especial de 
Bombeiros, os grupos de inter-
venção da G.N.R e demais com-
batentes que, dentro das suas 
possibilidades e conhecimentos, 
deram o melhor que podem e 
sabem em prol da defesa das vi-
das e haveres do seu semelhante 
sem nada pedir em troca.

As considerações que farei 
a seguir apenas se destinam a 
quem o “BARRETE SERVIR” 

Pensei que depois da triste 
experiência de Pedrógão Grande 
não voltasse a ver isto: populares 
a defender as suas casa e os seus 
haveres e os bombeiros parados 
horas nas estradas à espera de 
ordem para avançar, mas que 
vergonha é esta meus senhores? 
O que fazem tantos Comandan-
tes, tantos Comandantes Opera-
cionais, tantos técnicos de Pro-
tecção Civil, onde está toda essa 
panóplia de papões que apenas 
servem para sugar milhões ao 
Herário Público? 

Senhores governantes, quan-
do pensam em profissionalizar 
o socorro em Portugal e acabar 
com estas centenas de tachos, 
os bombeiros portugueses têm 
quadros profissionais à altura 
de dirigir o socorro em Portugal 
não necessitam desta espécie 
de iluminados que, de um mo-
mento para o outro, através de 
equivalências, não sei a quê, 
se transformaram em experts 
da matéria. Por favor, senhores 
governantes, acabem com esta 

alguma descoordenação o facto 
de alguns responsáveis políticos 
terem o descaramento de vir a 
público dizer que tudo foi um 
sucesso, que a coordenação foi 
espetacular, que todo o disposi-
tivo funcionou e depois eu vejo 
uma fatia considerável do meu 
país destruída e ninguém será 
certamente responsabilizado.

3- Descoordenação é tam-
bém, em meu entender, o facto 
de, depois de ter sido solicitada 
ajuda externa nomeadamente 
já estarem a operar aeronaves 
espanholas em monchique (se-
gundo a comunicação nacional), 
ainda o Sr. Comandante Nacio-
nal da Protecção Civil não tinha 
assumido o comando das opera-
ções, nem os bombeiros profis-
sionais da maior unidade do país 
tinham sido mobilizados, o que 
só veio a acontecer cinco dias 
após o inicio do incêndio. É, no 
mínimo, estranho.

Se isto não se afigura falta 
de coordenação ou, no mínimo, 
coordenação deficiente eu peço 
muita desculpa ,mas é uma 
questão de opinião e esta é a 
minha. 

O Comandamento não deve 
ter funcionado na perfeição

1- Não vi equipas devida-
mente organizadas e dirigidas 
por um Comando intermédio 
e que integrassem pelo menos 
um elemento do corpo de Bom-
beiros local (conhecedor do ter-
reno), para que a progressão e  
posicionamento fossem o mais 
eficazes possível. Vi, sim, grupos 
de bombeiros a trabalhar sem 
orientação fazendo o melhor 
que sabem e podem, e isso não é 
uma equipa.

2- Vi colunas de viaturas a 
circular por toda a zona peri-
férica do incêndio sem que se 
percebesse se sabiam para onde 
ir e o que iam fazer circulando 
de um lado para o outro numa 
clara manifestação de desorga-
nização.

3- Não vi nenhuma situação 
em que um comandante orien-
tasse os elementos da sua equipa 
no sentido de se proceder a um 
trabalho coordenado e produ-
tivo. Vi, sim, bombeiros e bom-
beiras a trabalhar cada um por 
si sendo que o resultado, além 
de mais cansativo, não produz 
o mesmo grau de produtividade.

Se isto não se afigura falta de 
comando ou no minimo coman-
damento deficienteeu peço muita 
desculpa mas é uma questão de 
opinião e esta é a minha. 

O Combate, não funciona-
ndo bem, foi o que melhor fun-
cionou;

1- Vi Combatentes exaustos 
por falta de rendição

2- Vi Combatentes sujeitos a 

brincadeira. Estão portugue-
ses a ficar na miséria por culpa 
destes senhores. O país está a 
ser dizimado. Não há processos- 
crime contra. Quem permite que 
se destrua assim um país?

Levámos anos a pedir digni-
dade e que se criasse uma licen-
ciatura em Protecção Civil para 
termos quadros especializados 
a dirigir o socorro e afinal agar-
raram numa dúzia dos mesmos 
e através de equivalências em 
oportunismo formaram licen-
ciados em incompetência, por 
favor vamos chamar os analfa-
betos que durante anos com a 
sua sabedoria e conhecimento 
comandaram homens que evi-
taram ano após ano que o País 
ardesse, ou pelo menos ardesse 
desta forma.

Não nos podemos admirar 
dos cidadãos se recusarem a 
cumprir ordens de abandonar 
as suas casas por motivo de se-
gurança quando ninguém lhes 
consegue garantir que a salva-
guarda do fruto da sua vida será 
garantido, restando-lhe apenas 
a hipótese de ficar para tentar 
fazer o trabalho que o Estado, 
através da Protecção Civil, tem 
por obrigação de fazer e em al-
guns casos, não fez.

Nunca tinha visto tanta 
desorganização: bombeiros a 
dormir na berma da estrada 
com o quartel a 50 minutos de 
distância por não serem rendi-
dos e descasarem em condições. 
Apenas desorganização, não 
só da Protecção Civil, nestes 
casos. Também dos corpos de 
bombeiros. Quando ouvi elo-
giar a logistica montada deu-
me vontade de rir. Só não o fiz 
porque a situação merece res-
peito, nunca tinha visto tantos 
especialistas, tantos técnicos, 
tantos entendidos na matéria, 
tantos comentadores, cada um 
mais ignorante do que o outro, 
chamados por canais televisi-
vos que apenas têm como ob-
jectivo captar audiências inde-
pendentemente dos meios que 
tenham que utilizar.

Nunca tinha visto tanta falta 
de respeito por todos os bom-
beiros e demais operacionias 
que operaram nesta calamidade.

Para terminar uma pergunta:
Porquê é que não se voltam a 

instituir as zonas operacionais com 
os respectivos comandantes opera-
cionais, oriundos dos bombeiros 
que apenas tinham de ser escol-
hidos entre os melhores da zona, 
conhecedores da mesma e do pes-
soal, em vez de licenciados por 
equivalências em não sei o quê.

Muito mais haverá para dizer 
sobre este incêndio e certamente 
será dito.

“Para se ser mulher de César 
não basta perecê-lo é necessário 
sê-lo”.

Carlos Pereira
Bombeiro da CBSSetúbal

O 
Comandante dos Bom-
beiros Municipais da 
Figueira da Foz, Nuno 
Osório, demitiu-se no dia 
16 de outubro na sequên-

cia de se ter ausentado durante a crise 
gerada pela passagem do temporal Les-
lie pela Figueira da Foz, no dia 13 de 
outubro. Nuno Osório admite ter ido 
descansar pelas 5h30, mas diz ter esta-
do sempre contactável. O presidente da 
Câmara, João Ataíde pediu que o caso 
fosse averiguado, mas Nuno Osório op-
tou por apresentar a demissão.

O concelho da Figueira da Foz foi 
um dos mais atingidos pela passagem 
da tempestade Leslie em Portugal Con-
tinental, no dia 13 de outubro.  

O Distrito de Coimbra foi o mais  
afetado, tendo sentido o Leslie com 
mais intensidade do que outras regiões 
do país.

De acordo com o Instituto do Mar 
e da Atmosfera, a passagem da tem-
pestade tropical Leslie nas zonas mais 
afetadas de Portugal terá causado ven-
tos de 180 a 190 quilómetros/hora. Na 
Figueira da Foz, a rajada de 176km/
hora foi a mais elevada registada nas 
estações meteorológicas do IPMA.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 
operacionais, que tiverem de responder 
a 2.495 ocorrências, sobretudo queda 

de árvores e de estruturas e desliza-
mento de terras. Várias culturas ficaram 
destruídas, com prejuízos na ordem dos 
milhares de euros. 28 pessoas ficaram 
feridas e 61 desalojadas.

A estes danos pessoais e materiais 
somam-se danos graves relacionados 
com a interrupção do fornecimento de 
luz elétrica. No dia 14 de outubro a 
EDP Distribuição declarou o Estado de 
Emergência para o distrito de Coimbra, o 
mais grave previsto no seu plano de atu-
ação. O número de habitações sem rede 
elétrica ascendeu às 100 mil.  

SMS de alerta da 
proteção civil 
não funcionou
Ao contrário do que aconteceu du-

rante o verão quando o risco de incên-
dio florestal aumentava na sequência 
das condições climatéricas, a Auto-
ridade Nacional de Proteção Civil não 
enviou alertas à população por SMS.

Em declarações aos jornalistas, o 
Comandante Operacional Nacional da 
ANPC, Duarte Costa, esclareceu que 
chegou a ser ponderado enviar SMS 
com recomendações, o que não acon-
teceu. Em causa, o facto do protocolo 
com a Comissão Nacional de Proteção 
de Dados aplicar-se apenas a situações 
de fogos rurais.

Cheias matam 
29 pessoas em Itália

Uma tempestade em Itália no dia 
29 de outubro provocou a morte a 
onze pessoas e inundou Veneza. As 
regiões de Liguria, Toscana, Lazio, 
Veneto, Veneza Giulia e Lombardia 
estão também entre as mais afetadas. 

O mau tempo trouxe ventos supe-
riores a 100 km/h e ondas com mais 
de sete metros na costa. O jornal La 
Reppublica detalha que sete pessoas 
morreram na segunda-feira em vári-
os pontos do país (dois na província 

de Frosinone, um em Terracina na 
Província de Latina, um em Nápoles, 
um em Albisola em Savona, uma em 
Feltre, Bellunese e um em San Mar-
tino in Badia, na província de Bol-
zano). 

Foram registadas mais de sete 
mil ocorrências no país pelos Ser-
viços de Proteção Civil. Mais de 5800 
bombeiros respondem a situações de 
deslizamento de terra, árvores caí-
das, e enxurradas. 

SIRESP com 
“fragilidades inaceitáveis”

U
m estudo encomendado 
pelo Governo para aferir o 
funcionamento do SIRESP 
revela que as estações de 
base do Sistema Integrado 

de Redes de Segurança de Portugal não 
têm autonomia suficiente no caso de 
falta de energia.

O estudo foi divulgado pela rádio 
TSF no dia 19 de outubro e vem na se-
quência do primeiro, divulgado a 9 de 
agosto de 2017 e que apenas avaliava o 
funcionamento do SIRESP no incêndio 
de Pedrógão Grande.

A investigação do Instituto de tele-
comunicações conclui que “a Rede 
SIRESP apresenta fragilidades ina-
ceitáveis numa rede de emergência e 
segurança”. Segundo o documento, a 
autonomia de seis horas das estações 
base do SIRESP e que é considerada 
“claramente insuficiente” para situa-
ções de emergência e segurança, é a 

que está prevista no contrato assinado 
com a empresa do SIRESP com o Es-
tado.

No estudo é apontada a neces-
sidade de mais estações móveis, mais 
formação de quem usa a rede referindo 
ainda que “a indisponibilidade da Rede 
admitida pelo contrato é muito supe-
rior à aceitável numa rede de emergên-
cia e segurança”. 

Em causa, está o método de cálculo 
definido no contrato. Seguindo o es-
tudo, mesmo que 70 das 546 estações 
base falhem durante 48 horas por ano, 
a falha contratual é de “apenas 6,15 
horas por ano” e, portanto, abaixo 
do limite estabelecido que é de “8,76 
horas”.

A nova Lei Orgânica da Proteção 
Civil prevê uma alteração a este ponto, 
sendo que os alertas à população pas-
sarão a ser feitos noutras situações que 
impliquem o alerta.
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