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Publireportagem

Testar e apresentar as mais recentes ino-
vações ao nível de equipamentos técni-
cos e ferramentas elétricas destinadas a 
ações de desencarceramento e resgate 
de vítimas em acidentes automóveis foi o 
objetivo do treino técnico operacional pro-
movido pela Heavy Rescue Portugal e pela 
Bosch, no passado dia 20 de Outubro.Bosch 

apresenta 
novas 
ferramentas

É para 
cortar...

O 
exercício envolveu mais de 30 
bombeiros de corporações de 
vários pontos do País e teve lugar 
nas instalações da Ambigroup, no 
Seixal, precisamente para possi-
bilitar a utilização, não só de veí-
culos l igeiros, mas sobretudo de 
diversos autocarros, “de forma a 
permitir um cenário mais realista” 
para testar estas novas ferramen-

tas. Estiveram representados os distritos de Aveiro, Castelo 
Branco,  Coimbra,  Faro,  Le ir ia ,  L isboa,  Porto,  Santarém e 
Setúbal.

“Este treino possibilitou um aperfeiçoamento das técnicas 
de desencarceramento em acidentes rodoviários com recurso 
a estas novas tecnologias, que não substituindo as anterio-
res, facilitam a intervenção, por exemplo no corte de chapas 
e peças de aço de automóveis sinistrados para resgatar víti-

mas, permitindo uma intervenção mais 
rápida”, explicou Francisco Rocha, dire-
tor da Escola Portuguesa de Salvamen-
to, que também participou no evento.

Outro fator salientado pelos partici-
pantes, foi o facto de ali terem tido opor-
tunidade de “realizar um treino técnico 
com autocarros”, o que “nem sempre 
é possível” nas corporações, salientou 
Luís Gaspar, comandante dos Bombeiros 
Voluntários do Cadaval. Aquele opera-
cional mostrou-se ainda satisfeito por 
contactar com “esta nova oferta tecno-
lógica”, “capaz de facilitar a intervenção 
em casos em que é preciso fazer cortes 
mais precisos, os chamados cortes lim-
pos, para não atingir as vít imas”. per-
mitindo a atualização do conhecimento 
das equipas de salvamento através do 
contacto com a mais recente tecnologia 
disponível a nível de adequada ao traba-
lho destes profissionais. 

Ora essa é uma das principais carac-
terísticas das novas ferramentas elétri-
cas prof iss ionais  sem f ios da Bosch, 
lançadas no mercado no final do mês de 
setembro, em que para além de ofere-
cerem precisão no corte de chapa, aço, 
ferro e de outros materiais,  “dispõem 
de lâminas mais fiáveis e duradouras e 
de  pequenas baterias com grande auto-
nomia e faci l idade de carga”,  sal ienta 
Isabel  Machado,  reta i l  market ing da 
Bosch para a área das ferramnetas pro-
fissionais, empresa internacional l íder 
no fornecimento de tecnologia  e  ser-
viços.  

A responsável  admite  que estas 
ferramentas estão “muito d irec iona-

das para bombeiros e outros agentes 
de proteção c iv i l” ,  rea lçando a inda a 
excelente relação preço/qualidade que 
oferecem.

Isabel Machado afirma que “a segu-
rança é  uma das pr inc ipais  áreas de 
enfoque da Bosch”.  “Neste caso em 
concreto,  o resgate seguro da v í t ima 
depende em grande medida da segu-
rança do profissional. Temos um vasto 
programa dedicado à segurança e pro-
teção, designado de “PROtection”, onde 
se integra uma ampla gama de ferra-
mentas também ut i l i zadas pelas cor-
porações de Bombeiros. Efetivamente, 
complementada com as muitas horas de 
experiência de terreno dos bombeiros 
portugueses, a nossa tecnologia pode 

contribuir para salvar vidas mais rapi-
damente, reduzindo consideravelmente 
o tempo de uma operação de extração 
de uma vítima encarcerada”.

Ainda segundo a Reta i l  Market ing 
da Bosch, as ferramentas elétricas pro-
fissionais da marca “possuem sistemas 
inovadores para proteger os bombeiros, 
como por exemplo o KickBack Control 
em que se o sensor integrado detetar 
um bloqueio súbito durante o processo 
de trabalho – por exemplo, se a lâmi-
na de corte prender – o motor desl iga 
numa fração de segundos, ou o sensor 
de quedas,  Drop Control ,  que desl iga 
imediatamente a  ferramenta em caso 
de uma queda inesperada, para impedir 
qualquer tipo de lesão do profissional”.
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Inovações em Ferramentas Elétricas 
Profissionais usadas no treino

Baterias ProCORE18V

Para o trabalho dos Bombeiros, que requer total rapidez de movimentos e capacidade 
de ação, foram utilizadas ferramentas sem fios. As baterias em uso nas ferramentas têm 
de garantir um trabalho contínuo, sem interrupções por motivos de falta de carga e com 
uma elevada performance sempre assegurada. No treino das técnicas operacionais de 
desencarceramento realizado com os Bombeiros foi usada a mais recente tecnologia da 
Bosch a nível de baterias de alto rendimento – as baterias ProCORE18V.

A
s novas bater ias Pro-
CORE18V da Bosch Fer-
ramentas Elétr icas Pro-
fissionais de 4,0, 8,0 Ah 
são as bater ias de a l to 
rendimento mais com-

pactas do mercado. A combinação entre 
a nova geração de materiais com maior 
capacidade e o design das baterias com 
tecnologia CoolPack ot imizada,  torna 
possíve l  um formato compacto com 
uma emissão de energia superior. Des-
ta forma, por exemplo,  a ProCore18V 
de 8,0 Ah fornece cerca de 90% mais 
potência  do que as bater ias de 18V 
convencionais. Vantagem para os Bom-
beiros: progredir mais rapidamente no 
seu trabalho de desencarceramento. 
Adic ionalmente,  com o GAL 18V-160 
C Professional ,  a  Bosch Ferramentas 
Elétr icas Profissionais disponibi l iza o 
mais rápido e pr imeiro carregador do 
mundo conectado em rede para baterias 
de 18V. Desta forma, os Bombeiros têm 
sempre as baterias prontas a usar para 
as suas ferramentas.

Es tas  ba ter ias ,  com a  tecno lo -
g ia  Coo lPack  têm uma v ida  ú t i l  con -
sideravelmente mais longa do que as 
bater ias  convencionais .  Poss ib i l i tam 
a  rea l i zação de  ap l icações  ex igentes 
por um longo período. A dissipação de 
calor de dentro para fora é maximiza-
da pela interação de vários componen-
tes :  a  carcaça  e  os  d iss ipadores  tér-
micos no inter ior,  que envolvem cada 
e lemento por inte i ro,  são produzidos 
em poliet i leno de alta densidade. Tan-
to o material  como o design especial , 
v isando maximizar  a  área de super f í -
c ie ,  fac i l i tam uma melhor  d iss ipação 

de calor. Adicionalmente, a bateria foi 
desenhada sem folgas internas, o que 
garante que o calor produzido não seja 
acumulado no interior. Os melhorados 
conectores de células, em cobre, pro-
porcionam resistências mais baixas e 
mais energia como resultado. A bateria 
possui ranhuras especiais para a dissi-
pação de calor durante o processo de 
carregamento. Esta função de refrige-
ração signif ica que a bateria pode ser 
carregada muito rapidamente. 

Francisco Rocha, Diretor da Escola 
Portuguesa de Salvamento parti lhou a 
sua opin ião sobre as novas bater ias, 
considerando que “a per formance da 
nova bateria de 8,0 Ah é excelente. Per-
cebemos que a durabilidade é enorme, 
pois cortamos imensas coisas, promo-
vemos realmente o desgaste das máqui-
nas e a bater ia aguentou-se com uma 
per formance a l ta ,  exatamente o que 

precisávamos em termos operacionais”.
Já a Bombeira de Primeira do Cor-

po de Bombeiros Voluntários de Algés, 
Carmen Moreno,  considerou que “as 
novas baterias, tendo em conta que já 
trabalhei com ferramentas a bateria da 
Bosch no passado, têm um rendimento 
super ior  às anter iores.  Tivemos uma 
tarde inteira a fazer exercícios com as 
ferramentas e em vár ios cenár ios e a 
autonomia foi claramente superior”.

Luís  Gaspar,  Comandante do Cor-
po de Bombeiros Voluntários do Cada-
val ,  af i rmou que “a autonomia destas 
baterias vêm desmistificar um pouco o 
receio dos Bombeiros face à autonomia 
das ferramentas para o tipo de ativida-
des que realizamos. Foi dado um passo 
em frente e hoje é-nos permitido ter as 
baterias ProCore que asseguram a auto-
nomia suf ic iente para resolvermos as 
ocorrências de desencarceramento”.

Serra sabre sem fio, 
GSA 18V-32 Professional 

Lâminas S 957 
CHM e 1157 CHM 
Endurance Vehicle 
Rescue da Bosch

A
s lâminas de serra sabre de carboneto Endurance 
for Vehicle Rescue asseguram um corte efetivo em 
aço de alta resistência. Os seus dentes de carboneto 
asseguram a máxima eficiência de corte, em opera-
ções de resgates e desmontagem de automóveis. A 

espessura da lâmina (1,35 mm) oferece uma excelente estabili-
dade para corte de metal, enquanto o corpo cónico e o primeiro 
dente esmerilado com relevo permitem cortes de imersão. 

Os dentes estão soldados a um corpo de aço altamente elás-
tico com tecnologia de carboneto, tornando-a apta até para os 
materiais mais resistentes. As lâminas têm um comprimento 
standard de 150 e 225 mm respetivamente. 

N
o treino técnico operacional foram usa-
das outras soluções tecnológicas da Bosch 
adequadas ao trabalho dos Bombeiros no 
âmbito do desencarceramento. 

Foram utilizadas as aparafusadoras de 
impacto sem fio GDX 18V-200 ou a GDS 18V-EC 250 
Professional da Bosch, com 200 e 250 Nm de binário 
respetivamente, importantes para desapertar porcas de 
segurança ou parafusos. Aparafusadoras potentes, de 
tamanho compacto e peso reduzido para um manusea-
mento mais fácil e rápido. 

No cenário de operações esteve também presente 
a Aparafusadora sem fio GSR 18V-85 C Professional 
da Bosch também com sistema de segurança KickBack 
Control, entre outras ferramentas elétricas. 

N
uma operação de desen-
carceramento em via-
turas l igeiras ou pesa-
das, os Bombeiros são 
confrontados com a 
necessidade de corte de 

materiais das viaturas para um seguro 
e rápido resgate da vítima. Estas opera-
ções de corte acontecem com a ajuda de 
ferramentas, sendo a Serra Sabre sem 
fio, GSA 18V-32 Professional da Bosch, 
um dos principais aliados para o Bom-
beiro, pois é compacta, potente e com 
um nível de vibrações muito reduzido.

Esta serra está  equipada com um 
punho inovador que permite  segurar 
e manusear confortavelmente a ferra-
menta em diferentes posições, mesmo 
em trabalhos muito exigentes acima do 
nível da cabeça ou em locais de dif íci l 
acesso,  o que acontece precisamente 
em viaturas sinistradas. O interruptor 
de formato a largado é outro dos e le -
mentos que contribuem para o elevado 
conforto de utilização: é fácil de acionar 
mesmo quando se está a segurar a fer-

ramenta em posições extremas. Dispõe 
ainda de um sistema de amortecimento 
ativo das vibrações, reduzindo-as prati-
camente na totalidade, resultando para 
o Bombeiro numa redução da fadiga.

Esta serra sabre da Bosch dispõe de 
pré-seleção da velocidade de corte para 
cortar uma grande variedade de materiais, 
e função de arranque suave, graças à qual 
todos os cortes são iniciados com elevada 
precisão – um fator de extrema importân-
cia para assegurar o menor impacto pos-
sível da operação de corte de materiais na 
estabilidade da vítima encarcerada. 

Para os Bombeiros o desempenho 
de corte é também assegurado pela pró-
pria lâmina de corte, que deve apresen-
tar  uma elevada resistência.  As lâmi-
nas usadas neste t re ino operacional , 
fornecidas pela divisão de Acessórios 
da Bosch, foram as lâminas de serra de 
metal duro VehicleRescue, especif ica-
mente projetadas para resgates em aci-
dentes rodoviários.

Francisco Rocha, Diretor da Escola 
Portuguesa de Salvamento, sublinhou a 
propósito da nova serra sabre: “É uma 
ferramenta fantástica. Tem uma grande 
resistência e capacidade de corte. Nos 
exercícios conseguimos cortar tudo 
aquilo que pretendíamos e a ferramenta 
deu provas da sua capacidade. Falo quer 
da ferramenta, quer da lâmina de corte”. 

Outras 
Inovações 
Bosch
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A 
história dos bombeiros em Portugal conta-se 
pelos testemunhos recolhidos de quem pre-
senciou o trabalho e percurso dos bombeiros 
ao longo dos tempos, mas conta-se também 
pela evolução das suas viaturas. Os museus 
das corporações de bombeiros voluntários 
encerram, assim, a vida de muitos homens e 

mulheres que dedicaram a vida a esta profissão.
Nesta edição visitamos o museu da Associação Humanitá-

ria dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide.

História

A história que 
contam os 
museus
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“Baixar”,  “Proteger” e “Aguardar”, 
foram as três palavras de ordem a que 
responderam mais de 682 mil pessoas 
em todo o país. 

O exerc íc io “A Terra Treme” com-
pletou,  no dia  5 de novembro,  mais 
uma edição (a 6ª) e contou com a par-
ticipação de mais de 145 mil entidades 
públicas, empresas e associações, mais 
de 500 mi l  escolas e  perto de 90 mi l 
particulares.

Durante um minuto, os part icipan-
tes na iniciativa são desafiados a exe-
cutar os três gestos de autoproteção, 
independentemente do local  onde se 
encontrem. A part ic ipação tem vindo 
a aumentar, com o interesse a crescer 
entre as pessoas que se propõem a ado-
tar  medidas prevent ivas e  comporta -
mentos de autoproteção.

O exercício, organizado pela Auto-
ridade Nacional de Proteção Civil, pela 
Direção-Geral da Educação e pela Dire-
ção-Geral dos estabelecimentos Escola-

res, coincidiu com o Dia Internacional 
de Sensibilização para os Tsunamis.

Numa nota à comunicação social, a 
Autoridade Nacional de Proteção Civi l 
esc larece que apesar  da imprevis ib i -
l idade deste t ipo de fenómenos, “tem 
apostado, ano após ano, em promover o 
treino dos três gestos de autoproteção, 
bem como o conhecimento do que fazer 
antes,  durante e depois de um sismo, 
como forma de tornar a população por-
tuguesa mais bem preparada e capaci-
tada para reagir àquele tipo de evento”.

Iniciativa abraçada em 
Lisboa e em Albufeira
Lisboa e Albufe ira  foram algumas 

das cidades portuguesas em que a ini-
c iat iva foi  abraçada e registada pelos 
organizadores e pelos participantes. Em 
Lisboa, o Regimento Sapadores Bom-
beiros de Lisboa foi chamado a “inter-
vir” num incêndio na estação de metro 
de Lisboa. Os utentes da estação foram 
ret i rados do local  como medida de 
segurança, concentrando-se no ponto 
de encontro.

Em Albufe ira ,  um dos locais  onde 
foi concretizado o exercício foi a Escola 
Básica e  Secundár ia  de Albufe ira .  De 
acordo com nota da autarquia, a ação de 
sensibilização quis “alertar e sensibili-
zar os alunos e professores sobre como 
agir antes, durante e após a ocorrência 
de um sismo”,  sendo que “o objet ivo 

Notícia

Exercício “A Terra Treme”

desta iniciat iva, que integra uma ação 
de sensibilização e um exercício prático, 
passa por capacitar os cidadãos sobre 
como agir  perante um sismo -  o que 
implica que todos conheçam as medi-
das prevent ivas,  os comportamentos 
de autoproteção e os procedimentos de 
evacuação a adotar perante a ocorrência 
deste tipo de catástrofes naturais”. 

As mascotes do Serviço Municipal 
de Proteção Civil (SMPC) de Albufeira, 
Valente e a Valentina, acompanharam o 
evento distribuindo folhetos informati-
vos com os sete passos a seguir antes, 
durante e depois de um sismo.
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RBombeiro de Elite

II Edição de Bombeiro de Elite

O 
desafio era exigente 
e propunha-se testar 
todos os limites dos 
participantes. A estes 
foi proposta a subida 
dos 566 degraus do 
Bom Jesus do Monte 

em Braga, em contra relógio e envergan-
do o equipamento de proteção individu-
al (casaco de fogo, botas, calças, cógu-
la, luvas, capacete e aparelho de circuito 
aberto “ARICA”.

E foi nestas condições que os atletas 
inscritos na II edição da prova Bombeiro 
de Elite percorreram 615 metros, com 116 
de desnível positivo.

O primeiro lugar do pódio foi entregue 
a um “repetente”. O Bombeiro Sapador 
Paulo Santos, do Regimento Sapadores 
Bombeiros de Lisboa, foi o vencedor da 
II edição da prova Bombeiro de Elite, 
que decorreu a 13 de outubro, em Braga. 
Repetiu, assim, a proeza da I edição, onde 
tinha também conquistado o pódio, em 
temos absolutos, mas agora em menos 
tempo: em 2017 tinha completado a prova 
em 5:57 e este ano bastaram 5:55 para 

conquistar o primeiro lugar. 
Do lado das mulheres, Sylwia Her-

mann, pertencente a Warsaw Fire Brig, foi 
a vencedora, com 8:24. A atleta polaca fez 
o melhor tempo das 52 mulheres que este 
ano concorreram à prova.

A nível de equipas, o primeiro lugar foi 
atribuído ao Batalhão Sapadores do Porto, 
seguido da equipa dos Falck SCI Portu-
gal (2º lugar) e da Companhia Bombeiros 
Sapadores de Gaia (3º lugar). 

A prova, que vai apenas na sua segun-
da edição, já atraiu participantes vindos de 

além- fronteiras. O todo, participaram 106 
corporações, das quais competiram 475 
bombeiros. 

 Polónia, Espanha, Alemanha e França 
foram alguns dos sete países que marca-
ram presença e que se estrearam na par-
ticipação neste desafio. Mais de 50 atletas 
de nacionalidade estrangeira disputaram o 
pódio com as equipas portuguesas cons-
tituídas de vários corpos de bombeiros, 
oriundos de todo o país. Entre os portu-
gueses, a estreia foi de uma delegação dos 
Açores que se juntaram à competição.

Classificação de equipas:
BSB- 17:56
Falck SCI Portugal-19:31
Bombeiros Sapadores de Gaia- 20:24     

Escalão A (Sub 25) – Feminino
1ª Classificada – Kinga Kula (OSP Giedlarowa Poland)
Time : 8 min:47s
2ª Classificada – Daniela Viana (C. B. Sapadores Braga)
Time : 9 min:48s
3ª Classificada – Karolina Kosior ( OSP Giedlarowa Poland)
Time : 9 min:55s

Escalão A (Sub 25)Masculino
1º Classificado – João Pedro Carvalho ( B.S.PORTO)
Time : 6 min:00s
2º Classificado – Hugo Vaz (B.V.São Martinho Porto)
Time : 6 min:22s
3º Classificado – Rúben Fernandes ( C.B.S.V.N.GAIA)
Time : 6 min:51s

Escalão B (Seniores 1) – Feminino
1ª Classificada – Sylwia Herman (Warsaw Fire Poland)
Time : 8 min:24s
2ª Classificada – Ana Rocha (Fack SCI Portugal)
Time : 9 min:32s
3ª Classificada – Marta Moreira ( B.V.Rebordosa)
Time : 9 min:49s

Escalão B (Seniores 1)-Masculino
1º Classificado – Mateusz Drozda ( Firefighters TEAM Poland)
Time : 5 min:54s
2º Classificado – Álvaro Martins (B.S.PORTO)
Time : 5 min:57s
3º Classificado – João Coelho ( B.S.PORTO)
Time : 6 min:01s

Escalão C (Seniores 2) – Feminino
1ª Classificada – Ana Fernandes (B.V.Vale Cambra)
Time : 9 min:25s
2ª Classificada – Inês Viegas (B.V.Malveira)
Time : 9 min:42s
3ª Classificada – Maria Palma ( B.V.Linda a Pastora)
Time : 10 min:19s

Escalão C (Seniores 2)- Masculino
1º Classificado – Paulo Santos ( R.S.B.LISBOA)
Time : 5 min:44s
2º Classificado – Joaquim Aires (B.S.PORTO)
Time : 5 min:59s
3º Classificado – Telmo Matias ( Falck SCI Portugal)
Time : 6 min:08s

Escalão D (Veteranas 1) – Feminino
1ª Classificada – Petra Koch (Feuerwehr Weinga – German)
Time : 10 min:34s
2ª Classificada – Olga Carvalho (B.V.Lixa)
Time : 11 min:50s

3ª Classificada – Claúdia Carvalho ( B.V.Viana do Castelo)
Time : 12 min:49s

Escalão E (Veteranas 2) – Feminino
1ª Classificada – Maria Correia (B.V.Vale Cambra)
Time : 11 min:44s
2ª Classificada – Lina Matos (B.V.Braga)
Time : 12 min:38s
3ª Classificada – Maria Fernandes ( B.V.Malveira)
Time : 12 min:42s

Escalão D (Veteranos 1)- Masculino
1º Classificado – Ricardo Fernandes ( C.B.S.BRAGA)
Time : 7 min:01s
2º Classificado – Jaime Navarro (Cuerpo Bomberos Madrid)
Time : 7 min:02s
3º Classificado – Jaro Bialasek ( Firefighters TEAM Poland)
Time : 7 min:30s

Escalão E (Veteranos 2)- Masculino
1º Classificado – Nuno Santos ( R.S.B.LISBOA)
Time : 7 min:08s
2º Classificado – Francisco Novais (B.V.Celorico Basto)
Time : 7 min:09s
3º Classificado – Adélio Gouveia( B.V.Tirsenses)
Time : 7 min:09s

Escalão F (Veteranos 3)- Masculino
1º Classificado – José Queiroz ( B.V.Fafe)
Time : 6 min:55s
2º Classificado – Juan Estefa (Bomberos Cuerpo Madrid)
Time : 7 min:06s
3º Classificado – Paulo Gonçalves( B.M.Tavira)
Time : 7 min:21s

Escalão G (Veteranos 4)- Masculino
1º Classificado – Ralf Sikorra ( Feuerwehr Neuss – German)
Time : 7 min:22s
2º Classificado – Joaquim Sousa (B.S.PORTO)
Time : 7 min:40s
3º Classificado – Rolando Alonso Rivas(Herts Fireand Rescue)
Time : 8 min:15s

Escalão F (Veteranas 3)- Feminino
1ª Classificada – Ana Bastos (B.V.Vale Cambra)
Time : 12 min:31s

PRÉMIO MELHOR BOMBEIRO DA 
COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE BRAGA
1º Classificado – Ricardo Fernandes ( C.B.S.BRAGA)
Time : 7 min:01s
PRÉMIO MELHOR BOMBEIRO DE BRAGA
1º Classificado – Ricardo Fernandes ( C.B.S.BRAGA)
Time : 7 min:01s
PRÉMIO MELHOR BOMBEIRA DE BRAGA
1ª Classificada – Daniela Viana C.B.S.BRAGA)
Time : 9 min:48s

Decorreu, no dia 13 de Outubro, nos Escadórios do Bom Jesus do Monte, em Braga, a II Edição do 
Bombeiro de Elite. Esta prova de resistência contou com a participação de mais de 400 bombeiros, 
incluindo de origem estrangeira, que ao longo de 4 horas subiram as escadas de um monumento já 
candidato a Património da Humanidade. 

Classificações
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Este ano há muitos elementos femininos a fazerem esta 
prova. Como é que se sentiu?

É muito bom perceber que conseguimos ultrapassar estes 
objetivos e haver mais raparigas a concorrer é sinal que esta-
mos cá para competir.

É muito difícil subir até cá acima, mas nunca pensamos em desistir.

Como é que os colegas reagiram à sua participação?
Foi muito bom sentir o apoio dos camaradas, não só dos 

recrutas mas dos que já são “prontos”.

Daniela Viana, dos Bombeiros Sapadores 
de Braga, pertence à primeira recruta 
(feita no último ano) onde foram 
admitidas mulheres. Foi uma das 
mulheres que quiseram subir o escadório 
do Bom Jesus de Braga.

Como é que teve conhecimento desta prova?
Eu participo há oito anos neste tipo de provas, em todo o 

mundo. Trata-se, sobretudo, da boa forma dos bombeiros. Um 
bombeiro tem que estar em boa forma, para que possam lidar 
com o trabalho. Antigamente havia mais acidentes porque não 
estavam bem. Mas agora tudo mudou. Estas provas levam-nos 
a treinar e se não treinarmos não fazemos isto.

É a primeira vez que participa nesta prova?
É a minha primeira vez em Braga. No ano passado, partici-

pei em Bombeiro de Ferro, no Porto.

Que tipo de treino foi necessário?
Diferentes tipos de treino. Ciclismo, corrida, tem que trei-

nar várias coisas porque isto é pesado. É tudo muito pesado.

Dirk Fuhrmann é um bombeiro alemão 
que participa frequentemente em 
provas que testam a destreza e a boa 
forma dos bombeiros. Para o Bombeiro 
de Elite organizou uma equipa de 
sete bombeiros, de nacionalidades 
diferentes, que conheceu noutras provas 
internacionais.

Como correu?
Tranquilos. Não sabíamos a dureza da prova e fomos aguen-

tando. A meio, ficamos muito doridos.

Como treinaram?
Nada de específico. Treino funcional mas não fazemos nada 

de específico.

Em que outras provas já participaram?
Já fizemos uma na nossa cidade, em Vigo. Esta é a primeira 

vez. Esta é mais dura.

Como teve conhecimento desta prova?
Somos bombeiros de Vigo,na Galiza. 

Levou uma equipa de cinco 
bombeiros de Vigo, na Galiza

O que os levou a participar nesta prova?
Achamos interessante o conceito da prova e achamos por 

bem participar desta vez. Houve um esforço grande da direção e 
do comando e enviamos 4 elementos para participar nesta edição.

Como treinaram?
A nossa ilha é muito montanhosa e aproveitámos isso. Eram 

lances de escadaria, nós treinávamos. Treinámos o suficiente para 
fazermos uma participação digna da nossa associação.

Como é que a prova correu?
Correu de uma forma muito positiva. Para o ano iremos fazer melhor. 

Os Bombeiros Voluntários de Santa 
Cruz das Flores participaram, pela 
primeira vez, no Bombeiro de Elite. O 2º 
Comandante da corporação integrou a 
equipa, Fabiano Costa.

Como correu esta prova?
Participei nas olimpíadas no Canadá e na Austrália, e em 

Madrid em muitas outras.

O que pensa desta?
É maravilhosa. É dura, porque é grande, mas vou repetir.

O que pensa da organização?
Todos estamos muito contentes como fomos tratados. 

Arranjaram espaço para dormirmos, trataram-nos bem. Para o 
ano vimos mais. Vinte, de certeza

Juan Carlos veio diretamente de 
Madrid, com mais seis elementos, 
para participarem nesta prova

O que pensam acerca da competição e das pessoas?
A vista é o melhor de tudo. A competição é a maior onde já 

participámos. Mas estamos felizes.

Foi muito difícil?
Foi. Está muito mais calor aqui do que na Polónia.

Como treinaram?
O maior edif ício tem 800 degraus mas sem este espaço 

entre eles, foi lá que treinámos.
Treinámos três meses para esta competição.

Da Polónia, vieram doze pessoas 
que constituíram duas equipas

Como correu?
Foi muito difícil. Foi a primeira vez que participámos. Foi duro.

É a primeira vez que participa?
Sim. 

E noutras provas?
Não, porque só temos 19 anos.

Também os bombeiros de França 
foram representados

Bombeiro de 
Elite 2019

J
á está em fase de preparação a terceira edi-
ção da Prova Bombeiro de Elite! Depois do 
record do número de participações regis-
tadas no ano passado, este ano as expec-
tativas sobre a adesão a este desafio são 
enormes. Dia 28 de setembro de 2019 todos 
os caminhos vão dar ao escadório do Bom 

Jesus de Braga.
As inscrições serão abertas em breve. Esteja atento e 

acompanhe através de www.bombeiroelite.pt.
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O
rganizado pela Autoridade Nacio-
na l  de  Emergênc ia  e  Proteção 
Civil, com a colaboração da Dire-
ção-Gera l  da  Autor idade  Mar í -
t ima e  cof inanc iado pe la  União 
Europeia ,  o  exerc íc io  i rá  mobi-
l i zar  mais  de  600 operac iona is 
de Portugal,  Alemanha, Bélgica, 
Croácia, Espanha e França.

O exerc íc io  decorrerá  nos 
distr i tos de Aveiro,  Évora,  L isboa e Setúbal ,  em cerca de 
20 localidades e abrangendo mais de 60 cenários distintos, 
adianta um comunicado da Proteção Civil.

Ent re  os  cenár ios  es tão  “cond ições  meteoro lóg icas 
adversas,  como precipi tação muito intensa no distr i to de 
Aveiro, e um evento sísmico nos distritos de Évora, Lisboa 
e Setúbal, com uma série de ocorrências em cascata, como 

cheias, poluição marít ima, ruturas de barragens, acidentes 
químicos,  colapso de estruturas,  acidentes ferroviár ios e 
rodoviários, e incêndios urbanos, cujas consequências são 
danos mater ia is  avu l tados  e  um número s ign i f ica t ivo  de 
vítimas mortais”

O Cascade 19 v isa t re inar  a  resposta  internacional  na 
sequência do acionamento do Mecanismo de Proteção Civil 
da União e, simultaneamente, a resposta interna a emergên-
cias de elevada complexidade.

O exercício será objeto de avaliação por parte de um con-
junto de observadores e avaliadores, nacionais e estrangeiros, 
de forma a prosseguir o seu objetivo último: identificar quer 
boas práticas quer falhas e constrangimentos, e melhorar aos 
diversos níveis os processos de gestão das emergências.

O Cascade 19 tem um website dedicado, que disponibi-
l iza informação sobre o planeamento de uma operação com 
estas dimensões.

Portugal recebe maior exercício 
europeu de Proteção Civil

Portugal vai acolher o exercício europeu de proteção civil Cascade 19, o maior de sempre em território 
nacional, que se realiza entre 28 de maio e 1 de junho, com a participação de cinco outros países.

Cascade 2019
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O 
Programa de Promoção da Seguran-
ça Rodoviária dos Corpos de Bom-
beiros vai ser desenvolvido este ano 
e em 2020 e inc ide em três e ixos 
estratégicos, que passam pela infor-
mação, sensibi l ização, formação e 
treino.

Segundo a ANEPC, este progra-
ma tem como objetivos a transmissão de informação técnica 
e a sensibilização para a mudança de comportamentos e atitu-
des ao nível da segurança rodoviária, bem como a promoção 
de cursos teórico-práticos sobre condução de emergência e 
a integração nos treinos operacionais da componente segu-
rança rodoviária.

Outro dos eixos desta iniciativa passa por desenvolver o 
processo de lições aprendidas decorrentes especificamente 
de acidentes rodoviários, que permitam retirar conclusões 
para a aplicação de medidas corretivas, ao nível da “infor-
mação e sensibi l ização”, “formação e treino” e sistema de 
regulação dos bombeiros.  A Proteção Civil  indica que este 
programa de promoção da segurança rodoviária junto das cor-

porações de bombeiros vai ser desenvolvido em parceria com 
a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e é uma das 
medidas previstas no Plano Estratégico Nacional de Segurança 
Rodoviária (PENSE 2020).

Segundo a ANEPC, este programa tem como meta reduzir 
o número de acidentes dos veículos dos bombeiros em 25% e 
diminuir o número de mortos e de feridos graves associados 
a este tipo de sinistralidade em 50%.

Dados da ANEPC indicam que 15 bombeiros morreram em 
acidentes de viação nos últimos dez anos, número que ultra-
passa aqueles que morreram a combater incêndios florestais 
no mesmo período.

Notícia

Bombeiros vão ter programa para 
reduzir acidentes rodoviários

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC) vai realizar a partir deste ano um pro-
grama de promoção da segurança rodoviária jun-
to das corporações para reduzir os acidentes que 
envolvem viaturas dos bombeiros.

A Proteção Civil reconhece que nos últimos anos foi efe-
tuado “um investimento significativo” na prevenção dos aci-
dentes pessoais associados aos incêndios rurais, o que não 
foi acompanhado por idênticas medidas na área da seguran-
ça rodoviária, designadamente em operações de combate a 
incêndios rurais, emergência pré-hospitalar e transporte de 
doentes não urgentes.

Neste sent ido,  a ANPEC avança que a segurança rodo-
viária dos bombeiros é também uma prioridade, a exemplo 
da segurança em operações de combate a incêndios rurais, 
considerando que deve estar na agenda de todos os interve-
nientes neste sistema, nomeadamente comandantes dos cor-
pos de bombeiros e presidentes das respetivas associações 
humanitárias.

A Proteção Civil considerou ainda “muito positiva” a for-
mação no âmbito da segurança rodoviár ia ministrada pela 
Escola Nacional de Bombeiros, que incide sobre a condução 
fora de estrada e condução defensiva de veículos ligeiros.

Quinze bombeiros perdem 
vida em acidentes rodoviários
Dos 15 bombeiros mortos em acidentes rodoviários na últi-

ma década, nove morreram a caminho de incêndios, dois no 
regresso dos fogos, outros dois em trânsito para ações de for-
mação e dois no transporte de doentes, precisa a Proteção Civil.

Segundo dados disponibilizados pela Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária (ANSR), entre 2010 e 2018 regista-
ram-se 3.680 acidentes envolvendo viaturas dos bombeiros, 
331 dos quais com carros dos bombeiros e 3.349 com ambu-
lâncias. Também que a sinistralidade rodoviária foi responsável 
por 12% dos acidentes reportados pelas corporações dos bom-
beiros em 2018, quando ocorreram 448 acidentes com veículos 
dos bombeiros e ambulâncias, mas três do que em 2017.

A ANEPC sublinha que as causas associadas aos aciden-
tes são muito diversificadas, mas incidem principalmente na 
componente do “comportamento humano”, pelo que conside-
ra a sensibilização, formação e treino essenciais na resolução 
deste “problema grave”.

No entanto, estudos mostram que os riscos são também 
provenientes do excesso de trabalho, cansaço e turnos irre-
gulares, estando mental e ‘stress’, peso e mau funcionamento 
dos veículos, não reconhecimento do veículo de emergência 
por outros automobilistas, falta de treino e qualificação para a 
condução dos carros dos bombeiros e excesso de confiança.
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A 
mascote da Associação Nacional  de Bom-
beiros Profissionais na celebração do Dia 1 
de Maio, Dia do Trabalhador, no Parque da 
Ponte, em Braga.

No âmbito da FESAP, e através do Secre-
tariado Regional do Norte, ANBP/SNBP esti-
veram presentes com um stand na exposi-

ção. Os visitantes foram “recebidos” pelo Zé Baril, Mestre da 
Proteção Civil. 

Notícia

Zé Baril no Dia 
do Trabalhador

Zé Baril, Mascote da Associação 
Nacional de Bombeiros Profissionais

Fazemos ações em escolas para dar a conhecer o 
trabalho dos Bombeiros Portugueses.

E-mail: anbombeirosp@mail.telepac.pt
Contactos: 213 942 080

918 501 080

Milhares de crianças já participaram nesta iniciativa.

Associação Nacional de 
Bombeiros Profissionais
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ASSINE JÁ!
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