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Especial Olhão

Bombeiros de todo o país
reúnem-se no Dia Nacional
do Bombeiro Profissional
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Presidente da
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Presidente da ANBP

INFELIZMENTE
não acontece
só em Portugal!
Lá como cá,
cá como lá!
O que diz o presidente do
Brasil Michel Temer
“Incalculável para o Brasil
a perda do acervo do Museu
Nacional. Foram perdidos 200
anos de trabalho, pesquisa e
conhecimento. O valor para
a nossa história não se pode
mensurar, pelos danos ao prédio que abrigou a família real
durante o Império. É um dia
triste para todos brasileiros”

Roberto Robadey, as duas bocas -de-incêndio localizadas
na área do museu estavam
sem água, o que dificultou o
combate às chamas. Os bombeiros tiveram de esperar por
camiões-cisterna. À Folha de
S. Paulo, o comandante dos
bombeiros diz ter acionado a
Cedae (Companhia Estadual de Água e Esgoto), mas o
problema não foi resolvido”.

O que diz o comandantegeral dos bombeiros:
“Falta de água nas bocas
-de -incêndio prejudicou combate”
De acordo com o comandante-geral dos bombeiros,

Mais uma Grande tragédia
para o Brasil, para Portugal e
para todo o mundo.
O Museu Nacional do Rio
de Janeiro foi consumido
pelas chamas sem que os
bombeiros e restantes agen-
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tes da proteção civil do Rio de
Janeiro pudessem fazer algo
para o salvar.
Num edifício com 200
anos de existência, o incêndio, segundo a comunicação
social, consumiu “mais de
20 milhões de objetos, incluindo achados arqueológicos
e outras coleções históricas.
Era um dos maiores acervos
históricos e científicos do
país”.
Importa recordar que o palácio “foi construído quando
o Brasil era ainda uma colónia
portuguesa e foi residência
imperial.”
Lá como cá os problemas
financeiros (?), a falta de normas de segurança e o alheamento de um espaço que teria
de ser OBRIGATORIAMENTE
vigiado 24h horas por dia!
Claro, tinham sido desbloqueadas verbas. “Nunca
tínhamos nada do governo
federal”, disse Luiz Duarte
(vice-diretor do museu). “Recentemente finalizámos um
acordo com o BNDES [banco
público associado ao Governo] para um investimento
maciço, para que pudéssemos
finalmente restaurar o palácio
e, ironicamente, planeámos
a instalação de um sistema
de prevenção de incêndios
novo.”
Claro, como se diz por cá
e creio que também se diz no
Brasil, depois de “casa roubada trancas na porta”.
São estas atitudes de desgoverno tanto cá como lá que
contribuem para a extinção de
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muito da história da Humanidade, e para o futuro, nada fica.
A responsabilidade irá
morrer solteira lá com cá, e
continuam os políticos o seu
papel de hipocrisia quando
deveriam preservar não só
este monumental edifício,
como muitos que cá como lá,
se encontram ao abandono,
desleixo e que são de alto risco no que respeita a normas
de segurança.
Muitas vezes, porventura, lá como cá, recusa-se um
planeamento cuidado, uma
vigilância permanente, um
exercício de simulacro que
os bombeiros muitas vezes
sugerem mas que fica sempre para um outro dia, ou por
falta de tempo, ou porque envolve custos.
São estas decisões estúpidas e hipócritas dos políticos
(TODOS) que vão contribuindo para a desvalorização da
nossa sociedade, de perdas
enormes pois quando se recusa, cá como lá, o investimento
na segurança (recursos humanos e materiais) com o argumento financeiro, eu pergunto
qual o valor desta perda?
Quem vai ser responsabilizado? Lá como cá, vai ser, porventura, criada uma comissão
de análise que nunca produz
quaisquer efeitos.
E, claro, ao exemplo da
biblioteca de Alexandria, entre muitos outros exemplos,
perdemos mais um MONUMENTAL espaço histórico e
cultural do mundo! Qual será
o próximo e quando?

O delegado sindical de ANBP/
SNBP nos Bombeiros Municipais de
Santarém, Joaquim Rafael Gomes,
vai representar o seu corpo de bombeiros nos Jogos Europeus de Bombeiros e Polícias que se realizam em
Setembro. Vai participar na modalidade de Taekwondo, no dia 23, com
o apoio dos Bombeiros Municipais de
Santarém e da Câmara Municipal de
Santarém.
O Dia Nacional do Bombeiros Profissional realiza-se a 11 de Setembro,
na cidade de Olhão. Uma data que
pretende homenagear todos os bombeiros que escolheram esta profissão
e os que perderam a vida no cumprimento da sua missão.

Menos
O último relatório de incêndios do
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas aponta as queimadas
como sendo responsáveis por 70 por
cento dos 3125 incêndios investigados.
O incêndio que lavrou em Monchique ao longo de sete dias (com
início a 3 de agosto) foi o maior registado este ano, na Europa. As chamas
destruíram 27 mil hectares de floresta, casas e culturas e provocaram ferimentos em mais de 40 pessoas.
Uma pessoa morreu e outra ficou
ferida na sequência do desabamento de
um prédio na Avenida D. Carlos I, em
Lisboa. De acordo com o Comandante
do RSB Lisboa, no local, o acidente ficou a dever-se ao desabamento de uma
“parede interior” que atingiu as duas
vítimas que trabalhavam na obra.
Um incêndio no Museu Nacional
do Rio de Janeiro destruiu um importante acervo histórico e científico do
país. O acidente motivou manifestações e confrontos no Rio de Janeiro.
A falta de investimento na segurança
tem sido uma das críticas apontadas.

Este jornal está escrito
ao abrigo do novo
acordo ortográfico

Consulte o nosso site
em www.anbp.pt e o
nosso Facebook
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Por Sérgio Rui Carvalho,
Presidente do SNBP

“Palavra dada,
palavra honrada”

N

o início do
nosso
mandato, comprometemo-nos a
lutar pela organização do
setor e pela criação e organização dos vários estatutos profissionais para os bombeiros
portugueses. Demos a nossa
palavra e tudo estamos a fazer
para cumpri-la.
Consta do Orçamento de
Estado de 2018 que será regulamentado o Estatuto Profissional dos bombeiros profissionais. Caso não venha a
cumprir-se essa proposta do
OE os responsáveis estão identificados: não avançou porque
o Governo não cumpriu o Orçamento de Estado. Da nossa
parte, desde o início que há
toda a disponibilidade para
apresentar propostas, para discuti-las e abertura para reunir
com ministros, secretários de
estado e entidades solicitadas
pela tutela.
Em sede do Ministério do
Trabalho, foi acordado iniciarse a negociação para um acordo coletivo de trabalho com
a Liga dos Bombeiros Portugueses. Tem sido um caminho
difícil, com avanços e recuos.
Da nossa parte, mais uma vez,
flexibilização de propostas e
pontos de vista não faltaram.
Temos feito tudo, desde o primeiro dia, para que se chegue
a um acordo, cumprimos sempre com tudo o que nos tem
sido solicitado, mas, neste
caso, se não houver acordo, a
responsabilidade também está
bem identificada, e da nossa
parte temos a consciência

tranquila que tudo fizemos e
temos feito para que este projeto vingue.
Estamos disponíveis, como
sempre estivemos, para assinar o acordo. Cabe, a quem
representa os patrões, dar o
passo em frente e assumir o
compromisso.
No âmbito do processo de
regularização dos precários do
Estado, temos todos os profis-
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sionais que prestam serviço
na Autoridade Nacional de
Proteção Civil- mais de 600
homens e mulheres, sem carreira, sem estatuto e com
vínculo à Escola Nacional de
Bombeiros.
Da nossa parte, desde o
início que tudo temos feito
para que esta situação possa
ser regularizada. Para quem
não tem a memória curta,
lembra-se da tentativa da
criação de um Acordo de Empresa para a Força Especial de
Bombeiros e que estava a ser
negociada em sede do Ministério do Trabalho e que na
altura a Liga dos Bombeiros
Portugueses se opôs, tendo
estes homens e mulheres
continuado, ao longo destes
anos, na precaridade. Mas
como nunca baixamos os braços nem desistimos- porque
isso não faz parte da nossa
génese, continuámos a lutar
e agora tudo se conjuga para
que finalmente ingressem nos
quadros do Estado. Aqueles
que tudo fizeram para que
esta situação nunca fosse regularizada vêem assim cair por
terra os seus intentos.
Este último exemplo é bem
demonstrativo de que não
devemos desistir e acreditar
sempre que é possível, mesmo
quando lutamos contra forças
internas que acham que os
bombeiros não necessitam de

uma carreira estruturada, organizada e digna, porque todos
estes elementos que gravitam
no sistema têm perfeita noção
que quando existir a organização não vão poder utilizar os
bombeiros como palcos.
É muito difícil discutir ordenados com pessoas que
nunca receberam o ordenado
de bombeiro. Nem tão pouco
têm a mínima noção do que
é ser bombeiro profissional e
viver desta profissão.
Chegamos ao cúmulo de,
em muitas reuniões, ouvir
responsáveis dizer que na
sua atividade profissional, até
eram dirigentes sindicais, mas
que, no caso dos bombeiros,
não entender o porque dos
mesmos terem o seu sindicato e reclamarem ordenados e
horários dignos.
Para muitos, e em alguns
locais parece que estamos
nesse caminho, desde que
se garanta gratuitamente aos
bombeiros a alimentação, a
escola dos filhos, as consultas
médicas, descontos na água,
na luz e outras mordomias
que são dadas aos bombeiros
como se de um luxo se tratasse, quase que não se justificava os bombeiros terem
ordenados…se já tinham tudo
pago, só tinham que trabalhar! Mas estas pessoas, nos
seus empregos, sempre reclamaram os seus ordenados e os
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seus direitos. Alguns até eram
sindicalistas!
Outros têm bons ordenados a trabalhar nas instituições dos bombeiros e muitas
vezes dizem que trabalham
voluntariamente, com bons
vencimentos. É esta situação
que tem que ser combatida.
Não pode meia dúzia receber
bem à conta dos bombeiros e
do seu modelo assente no voluntariado e a maior parte que
faz mexer o socorro ganhar
uma miséria.
Naturalmente,
se
eu
fosse presidente da Escola Nacional de Bombeiros,
no modelo atual, o iria defender, porque tenho vencimento de presidente da Escola, e não dependo do meu
trabalho de bombeiro voluntário no meu quartel. Mas
para o bombeiro que todos os
dias presta serviço a situação
atual não funciona, porque
não tem o ordenado do presidente da Escola Nacional
de Bombeiros, é obrigado a
fazer voluntariado se quiser
manter o seu posto de trabalho.
Se todos os bombeiros
pudessem ser presidentes da
Escola Nacional de Bombeiros
aí, sim, todos defendiam o
modelo atual que existe no
sector.
Todos os bombeiros já perceberam que estão a ser usados e que, neste momento, há
duas opções: ou aguardamos
com tranquilidade que quem
vive do sistema se afaste e dê
espaço a uma nova visão, ou
vamos lutar pela nossa profissão.
Há objetivos que nunca podem ser dissociados da nossa
luta: vencimentos dignos,
e, no mínimo, nunca inferiores aos das forças de segurança, idades para aposentação ajustadas à atividade dos
bombeiros, carreira digna para
todos e reconhecimento da
profissão para todos os bombeiros como sendo de risco e
desgaste rápido.
Este compromisso é para
cumprir e é uma luta não de
dias, nem de meses, mas de
muitos anos e que os atuais
dirigentes da ANBP/SNBP e
os futuros têm que cumprir e
tudo fazer para que esse dia
chegue.
Para mim, será sempre “palavra dada, palavra honrada”
e espero um dia, quando deixar de desempenhar estas
funções, poder sair de cabeça
erguida e não de rastos, por
sentir remorsos por não ter
feito tudo o que podia ter feito
pelos meus camaradas.
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entrevista

“Este sistema de proteção civil e esta força de
segurança não pode viver de voluntários”
A cidade algarvia de Olhão é a anfitriã da 11ª edição do Dia Nacional do Bombeiro
Profissional. O concelho ocupa uma área total aproximada de 130 km2, fazendo fronteira a nascente e a norte com o concelho de Tavira, a poente com o concelho de Faro e a
sul com o Oceano Atlântico. O concelho de Olhão é constituído por 5 freguesias: Olhão,
Fuseta, Moncarapacho, Pechão e Quelfes. É um dos cinco concelhos mais populosos do
Algarve, residindo no concelho cerca de 10% dos habitantes da região. De acordo com
o Censos de 2011, residem no concelho de Olhão aproximadamente 45 mil habitantes.
Toda a zona litoral do concelho de Olhão integra-se no Parque Natural da Ria
Formosa, uma das zonas húmidas mais importantes a nível europeu, recentemente distinguida como uma das Maravilhas Naturais de Portugal.
O Jornal Alto Risco entrevistou o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António
Pina, nas vésperas do Dia Nacional do Bombeiro Profissional. O edil falou dos desafios
que se impõem do concelho e da resposta positiva que tem dado às principais reivindicações dos bombeiros profissionais que integram os Bombeiros Municipais da sua cidade.

C

omo tem sido a
aposta nos seus
bombeiros municipais desde
que tomou posse?
Está na cabeça de muita
gente, seja da política do país,
seja da própria população, as
preocupações com os incêndios
florestais, e consequentemente,
com os bombeiros sejam eles
profissionais ou voluntários.

No entanto, o colocar este tema
como uma das prioridades do
município não resulta dos fogos de 2017. Vem já de alguns
anos a esta parte porque o município de Olhão é dos poucos
do país que profissionalizou a
sua corporação e ao longo dos
anos tem vindo a fazer um
caminho de investimento.
Em primeiro lugar, na
renovação do que consideramos prioritário, estão os equi-

pamentos de proteção individual, numa primeira fase dos
EPI para os fogos florestais,
e numa segunda fase os EPI
para os incêndios urbanos. A
par disso também fomos aos
poucos (e recordamos que esta
câmara como o resto do país viveram problemas financeiros),
com frontalidade e em parceria com os profissionais e as
suas associações, definindo e
priorizando este investimento.

Resolvemos uma questão laboral que estava pendente há
muitos anos, mais de 10 ou 15a questão das progressões- em
que tínhamos uma corporação
que anda sempre entre os 45 e
os 50, conforme as saídas em
que apenas dois bombeiros
desta corporação é que não
eram bombeiros de 3ª classe.
Todas as outras eram. Era uma
questão laboral e que com o esforço e empenho de todos conseguimos resolver.
De seguida estamos na
renovação da maquinaria, sejam os carros de bombeiros e
não só. Não só os carros de
bombeiros e os autotanques,
mas também estamos aos
poucos a refrescar o plano
operacional no terreno com
máquinas como uma retroescavadora, uma pequena máquina giratória, que permite atos
de combate mas também de
manutenção. E felizmente na
nossa corporação estão muito
disponíveis para fazerem outras coisas no âmbito da proteção civil. E queremos dotar
de mais meios porque entende-

mos os bombeiros como força
de resposta da proteção civil e
de prevenção. O sonho antigo
que é o novo quartel dotado
de condições de salubridade,
de conforto e também para a
prática de treino.
Estas coisas levam mais
tempo do que se espera. Há
nove meses que se está afazer
o projeto. Finalmente já tem todos os parceiros e as questões
colocadas pela ANPC. Já foi
corrigido em tordos os pormenores. O meu desejo é que até
ao final deste ano puséssemos
a obra a concurso.
Estamos a falar de que investimento?
Um milhão e meio de euros.
Há quanto tempo estão à
espera deste projeto?
Estamos à espera de o concretizar há um ano e meio. Este
sonho é um sonho antigo, que
é partilhado quer por mim,
quer pelos profissionais deste
sector. Por ales até há mais
anos. Por mim, começou a ir
criando as condições. Primeiro

foi comprar o terreno que desse
resposta à centralidade do concelho. Ficará contíguo à zona
industrial, às portas do acesso
à Via do Infante. Esse terreno já
foi comprado. Agora é a parte
do projeto. A seguir é a do dinheiro. Contamos com a ajudar
do Senhor Ministro e do Senhor
Secretario de Estado para que
considere o quartel no âmbito
dos quadros comunitários. O
problema é que os limites que
aparecem nestas candidaturas
é até um milhão de euros e este
limite é feito com um diploma
que devia ser revisto. Não se
consegue fazer um quartel
dando resposta às exigências
da ANPC tendo um teto máximo de um milhão. E era pre-

ciso que fosse revisto para nos
ajudar a cofinanciar o quartel.
Com essa ajuda do Estado e
recorrendo a endividamento…
O Estado financia 85 por
cento de um milhão. Se custar
um milhão e meio faltam os
outros 500 ou 600 mil.
Uma das apostas tem sido
o reforço de efetivos. Houve
entrada de 10 novos elementos. Ainda assim para uma
cidade como esta não será
suficiente. Há previsão de inclusão de mais efetivos?
Para já não. Entendemos
que a nossa corporação deve
andar entre os 45 e os 50 bombeiros. Sem contar com o pessoal ligado à proteção civil e

o pessoal ligado à Central de
Operações. Podemos dizer que
é um bocadinho o limite, mas é
um esforço muito grande o que
fazemos comparativamente a
outros locais em que os bombeiros não são profissionais.

“O paradigma tem
que mudar. É como se
tivéssemos a PSP e a
GNR em que muitas
das nossas esquadras
fossem com
voluntários”
Existem apenas quatro corporações profissionais no Algarve
e pouco mais de 30 volunta-

rias. Enquanto um presidente
de câmara do Algarve atribui
um subsídio à sua corporação e posso falar de câmaras
grandes com muito turismo e
que atribuem 300 mil, 400 mil
e 500 mil, o nosso investimento
na corporação é de um milhão
e duzentos mil euros. E por
vezes essas câmaras têm orçamentos de 100 milhões de euros e a nossa tem 25 milhões. O
esforço que nós fazemos para
termos o que temos é muito superior ao dos outros.
Os acontecimentos do ano
passado aumentaram a preocupação?
O que nos preocupa é o
facto dos outros não fazerem
o mesmo investimento do que
nós. E como não o fazem, nós
na fase do DECIR acabamos
por ter de emprestar a nossa
corporação profissional para
fazer reforço. E é por isso que
às vezes se nota falta de efetivos. Se os nossos profissionais
não tivessem que fazer o reforço do DECIR os que temos
seriam suficientes para o nosso
concelho. Se todos fizessem
este investimento nas corporações profissionais já nós não
tínhamos que suportar quando
algo corre mal.
O que deve haver é uma
perceção por parte do ministério da administração interna
e uma perceção por parte de
todos os municípios de que

este sistema de proteção civil
e esta força de segurança não
pode viver de voluntários. O
paradigma tem que mudar. É
como se tivéssemos a PSP e a
GNR em que muitas das nossas esquadras fossem com voluntários. Temos que entender
que esta força de segurança é
uma força de segurança. Não
existe mais nenhuma força de
segurança de voluntários. Não
existe na marinha, não existe no
exército não existe na PSP nem
na GNR. Então e os bombeiros
continuam a ser voluntários?
Ou entendemos que é uma
prioridade e que é uma força
de segurança e proteção civil,
ou não são. Isto não pode continuar. Depois há um esforço
adicional daqueles que entenderam profissionalizar as suas
corporações.
No seu entendimento o investimento que está a ser feito
não está a focar-se no essencial?
Da mesma maneira que
existem rácios que definem o
número de funcionários a ter na
escola, que se crie na administração interna uma definição
do número de efetivos que cada
corporação deve ter, em função
da população e da dimensão do
território e da tipologia do território, por que o território florestal precisa de mais proteção
do que o território, mesmo que
rural, não florestal. A questão
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destacamento

seguinte é quem é que paga.
Terão que ser os municípios a
pagar, com alguma ajuda do
Estado. Os municípios também recebem através da lei
das finanças locais, especialmente estes municípios de que
falamos, mais pequenos e de
maior interioridade, são beneficiados nas transferências do
Estado porque a variável que
mais pesa na distribuição é a
área. Por isso o município de
Alcoutim recebe tanto do Estado como o de Olhão e tem um
décimo da população.
Os outros autarcas da
Região do Algarve partilham
da sua opinião?
Acredito que aqueles que
têm bombeiros profissionais
pensem da mesma maneira.
Os outros não, porque temem
que essa mudança seja um custo adicional. Da minha parte
aquilo que faço é sensibilizar o
senhor ministro. Aliás, no meu
discurso de 16 de junho (aniversário dos bombeiros municipais de Olhão) e aproveitando
a presença do Senhor Ministro
da Administração Interna, essa
foi uma das coisas que lhe foi
pedida. O Estado não pode ter
uma proteção civil na área dos
bombeiros baseada no voluntariado e também não era justo
que as câmaras que têm bombeiros profissionais não fossem

Socorro renovado
na Ilha da Armona

ajudadas.
O país não passou de uma
situação de resgate financeiro
para uma situação de riqueza.
Tudo tem um caminho. O primeiro passo é reconhecer as
necessidades de transformação deste sector para serem
profissionais, depois vemos
como é que se paga. Porque
uma boa parte do custo já
existe. Sabemos todos que essas corporações que chamamos
voluntários, na maior parte de
voluntários não têm nada.

“Que se crie na administração interna
uma definição do
número de efetivos
que cada corporação
deve ter, em função
da população e
da dimensão do
território”
Assim como nós, bombeiros, temos que deixar de
fazer aquilo que é do Estado
e da saúde. Aceitámos e participamos, mas não me parece
bem que os nossos bombeiros
tenham que andar a suportar
o INEM! Não é essa a nossa
função. No entanto, a segunda
ambulância é assegurada pelos
nossos homens!

O

s Bombeiros Municipais
de Olhão têm um destacamento na ilha da Armona para prestar socorro aos que escolhem este
local para passar as férias de Verão.
De acordo com fonte dos Bombeiros
Municipais de Olhão, este destacamento funciona entre as 9h30 e as
19h00, nos meses de Verão, com dois
elementos.
Este ano o destacamento conta
com um veículo inovador para reforçar a proteção e socorro na ilha da
Armona. A viatura, de tração 6x6,
tem um kit independente e amovível,
com sistema de supressão de incêndios e com capacidade para 200 litros

u A retroescavadora que foi adaptada para utilização dos Bombeiros Municipais de Olhão
Como é que vê a utilização
de outras forças de segurança
o combate aos incêndios?
Eu acho bem porque é preciso dar uma resposta imediata
e rápida. E é feita com aquilo
que já existe e com aquilo de
que o Estado tem comando. E
essas forças são do Estado. E
se é preciso dar uma resposta
rápida, essas forças estão disponíveis e devem avançar. O
mundo dos bombeiros voluntários e a sua organização e o

facto de não estarem obrigados
a todas as regras que o Estado,
admito que seja desincentivador de um reforço financeiro
imediato.
Ao nível da corporação de
Olhão, o que é que os bombeiros lhe pediram que ainda
não foi possível concretizar?
A nossa relação é franca e
aberta. Tenho confiança neles
e eles ganharam confiança no
que vou combinando com os

profissionais. O que está por
resolver? Está por resolver
comprar os EPI dos urbanos
e está para resolver as novas
condições do quartel, se bem
que este foi bastante remodelado. Está em boas condições.
Comparando com o que há
por ai, está bonzinho. Os balneários, as camaratas, a lavandaria, uma sala de ginástica, o
quartel até dá pena de deitar
abaixo. Mas tudo tem sido feito
por eles.

de água, 12 litros de espumífero e 50
metros de mangueira semirrígida. Tem
ainda a capacidade de intervenção em
emergência pré-hospitalar e está equipado com uma maca e equipamento
de primeiros-socorros.
A viatura está equipada com sistema de iluminação e sinalização previsto para os veículos de emergência.
Possui comunicações com as redes
SIRESP e ROB e está equipada com
um guincho elétrico e sistemas frontal
e traseiro de reboque. Um investimento na ordem dos 52500 euros.
O município comparticipou ainda
a aquisição de um desfibrilhador para
equipar o Posto de Socorros da Cruz
Vermelha de Olhão na Ilha da Armona.
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A viatura, de tração 6x6, tem um kit
independente e amovível, com sistema de
supressão de incêndios e com capacidade para
200 litros de água, 12 litros de espumífero e
50 metros de mangueira semirrígida.
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u O novo quartel ficará situado na zona nascente da cidade, junto ao nó de acesso à A22, num terreno da câmara.
u Comandante dos Bombeiros Municipais de Olhão, Luís Gomes

“É necessário ter um dispositivo de resposta
competente e capaz, e com resposta eficiente”
Luís Gomes é o comandante dos Bombeiros Municipais de Olhão. Reconhecendo
o crescente interesse dos turistas na cidade, o comandante valoriza a capacidade de
resposta aos acidentes que podem ocorrer num território e destaca o trabalho que o
município tem feito com os bombeiros municipais.

D

esafios que
a
cidade
tem a nível
municipal?
O grande
desafio que
se impõe na
actualidade é organização e estruturação do socorro tanto ao
nível municipal como distrital.
Neste momento estamos a dar
passos curtos de forma a que
tudo o que se passa tenha sustentabilidade. Presentemente
e para o futuro. E é nesse contexto que quer em termos de
recursos materiais quer em
termos de recursos humanos
se estão a fazer admissões e
construções que vão ser determinantes para o futuro, desde
a admissão de recursos humanos (tomaram posse mais dez
bombeiros profissionais, perfazendo 47 elementos) Estamos a
trabalhar e finalizar o projecto
de especialidades para a construção do novo quartel. Depois há um conjunto de aqui-

sição de novos equipamentos
que são muito importantes
para o futuro.
Estamos a falar de quantas viaturas de que tipo?
Recebemos agora uma
mota para a ilha para substituir a que tínhamos. Aqui temos
a particularidade de ter ilhas
e durante o período de verão
temos pessoal lá afeto, e tem
uma particularidade de ser
mesmo uma ilha sem acesso.
O que obriga a que este veículo tenha algumas particularidades face às necessidades
da ilha e que agora estamos a
substituir. Depois temos outros veículos que estamos a
substituir especialmente os de
grande capacidade, que terminamos agora a fase de aquisição de dois semi-reboques.
Entretanto também vão
adaptando outros tendo em
conta as necessidades que
vão surgindo…
Fazem-se algumas reconfi-

gurações nos equipamentos
que temos de forma que tudo
o que seja já excedentário se
elimine e outros são reconfigurados se ainda tiveram
condições operacionais para o
serviço.
Há já um novo projeto
para o novo quartel. Já foi
lançada a primeira pedra?
Não, ainda não foi lançada
a primeira pedra. Nós pretendemos é que as coisas se vão
fazendo tal como tem vindo
a acontecer. Já recebemos todos os pareceres necessários,
nomeadamente da ANPC e
das restantes entidades, já temos a aprovação do projeto
de arquitetura e já estamos a
trabalhar na fase da especialidade. O município também já
adquiriu o terreno pelo que
estou convencido de que está
a cumprir os prazos dentro do
previsto e para breve teremos
novidades.
Vamos para a zona limite

da cidade, nas saídas estratégicas, com boas acessibilidades
às vias estruturantes do município com o intuito também
de proteger as freguesias que
estão mais longe a quatro a
cinco quilómetros fora do perímetro urbano.
Na sequência do ano passado, houve uma reorganização do socorro ao nível
nacional e foram desenvolvidas iniciativas para tornar as
populações mais resilientes.
Aqui foram desenvolvidas algumas destas ações?
Têm sido levadas a cabo e
são amplamente anunciadas.
O que parece importante é que
há mais sensibilidade até da
própria população com o que
aconteceu no ano passado. Todos ficamos mais sensíveis. O
que tem sido feito parece bastante importante mas há um
grande caminho a percorrer.
Há questões estruturais que
são difíceis de ultrapassar de
imediato. Penso que há ainda
algum trabalho ainda a desenvolver nessas matérias, mas
estamos mais bem preparados
este ano do que estávamos
no ano passado. A evolução

do socorro e da emergência é
sempre precedida de um acidente grave. Tem que acontecer alguma coisa menos boa
para que os serviços despertem, para que os serviços se
reorganizem e para que as coi-

“A evolução do
socorro e da emergência é sempre precedida de um acidente
grave”
sas melhorem. Infelizmente foi
assim. Espero que não se volte
a repetir. Há alguns sinais de
qua algumas questões importantes estão a ser melhoradas.
Como é que os bombeiros
municipais têm sido chamados para participar nessa
evolução? Através da sensibilização da população?
Este serviço é um gabinete
de bombeiros e proteção civil
municipal em que agrupa o
serviço municipal de proteção
civil e o gabinete técnico florestal e portanto os bombeiros, além do braço armado
da proteção civil, são também
braço armado na prevenção.

Começamos a antecipar na
prevenção, porque é mais
difícil combater do que prevenir.
O corpo de bombeiros,
em conjunto com a proteção
civil municipal, já entrou há
bastante tempo na prevenção e é uma área em que nós
continuamos a intervir ativamente. Em termos gerais, a
nossa intervenção em termos
da Região e até do país, somos um corpo de bombeiros
que ainda no ano passado andámos em Aveiro e em Viseu
não sendo fácil para uma estrutura municipal. Intervimos
no nosso município, e essa é
a nossa área de responsabilidade; a região é, por natureza,
outra área de intervenção, e o
país. Sempre que é necessário
projetar o reforço para fora da
região, somos incluídos.

gosto pela nossa atividade.

São chamados às escolas
para fazer ações de sensibilização? Como é que reagem as
crianças e jovens?
Nós vamos às escolas. Temos um plano de atividade
anual conjuntamente com o
serviço municipal. Trazemos
também cá as crianças. É uma
forma bastante interessante de
chegar também aos adultos.
Se formos falar com os adultos
eles têm outras preocupações,
mas se forem os filhos a dizer
os cuidados de segurança que
têm que atender, eles entendem mais do que se formos
nós a dizer.
As crianças têm grande

Se todos os municípios
tivessem administração como
eu tenho, já não ficavam mal.
É um sinal de que têm atendido de uma forma interessante
e motivadora, mesmo com
dificuldades. Estamos a falar
de um município, mesmo em
relação ao Algarve, com orçamentos bastante reduzidos e
significativamente inferiores,
mas que tem dado a atenção
que merecemos e até tem ultrapassado.
Relativamente ao turismo,
é a região que é. De qualquer
das formas, o turismo começa
agora a ficar virado para este
lado, para estas cidades. O

Que preocupações é que
trazem um maior número de
turistas?
Relativamente à nossa organização interna, está devidamente arrumada, estruturada. Cumprimos a legalidade,
as questões dos trabalhadores, e os direitos que têm,
isso está perfeitamente correto. Mas numa organização
como esta é necessário sempre mais e mais. Temos que
ser responsáveis e coerentes.
Felizmente que temos tido
uma atenção do município
muito importante.

“É impensável
que se esteja
a espera para
prestar socorro”

turismo era tradicionalmente
mais em julho e agosto, mas
tem vindo a notar-se que já
começa a ser quase todo o
ano. É necessário ter um dispositivo de resposta competente e capaz, e com resposta
eficiente. Numa região destas,
de turismo por excelência, é
impensável que se esteja a espera para prestar socorro.
Grande parte dos corpos
de bombeiros da região é profissional, ou profissionalizado
ou assalariados. Não há outra
volta a dar. Tem que haver
forças de resposta imediata. O
esqueleto tem que cá estar e é
a nossa força de intervenção
em permanência, que cobre
as 24 horas do dia.
Tem 47 profissionais e
mais 43 elementos em regime de voluntariado. Quantos seriam a plenitude deste
corpo de bombeiros, se houvesse condições para isso?
Ficaria muito mais confortável se tivesse em permanência 75 homens só para gastar
nas equipas operacionais.
Não há comandante nenhum
que fique descansado quando
sabe que não tem o efetivo
suficiente no seu quartel para
responder em prontidão. Mas
temos a noção das dificuldades e dos problemas. E
esse é o nosso objetivo. Vamos construindo, vamos justificando, vamos fazendo correções. O défice de recursos
humanos é um problema de
todas as organizações. Feliz-

mente que aqui começo a ter
algum conforto. Há situações
que nos ultrapassam, como
baixas, dificuldades das pessoas e quando estamos na
linha vermelha qualquer falta
é sempre significativa. É bom
não termos exageros, mas termos um número de efetivos
confortável. Penso que o efetivo 75, complementado com
o efetivo voluntário, dá-nos
o conforto bastante interessante.
Os últimos dez recrutas
já foram integrados?
Já concluíram a recruta.
Têm mais de mil horas de formação profissional certificada,

fizeram o estágio e já estão integrados como os outros.
Olhão vai receber o Dia do
Bombeiro Profissional. Isto
chama a população para a
importância dos bombeiros?
As iniciativas chamam a
atenção e são importantes.
A população faz justiça às
merecidas homenagens aos
bombeiros. As populações ficam satisfeitas por verem que
não são esquecidos. A população gosta de ver.
Nota de redação: esta entrevista
foi realizada a 25 de junho, antes do
incêndio em Monchique

Sidecar de 1938

Uma das viaturas que se encontra no quartel dos Bombeiros Municipais de Olhão é uma
verdadeira relíquia e única da sua espécie. Um
Sidecar, datado de 1938, foi fabricado em Paris
e entrou em Portugal na 2ª Guerra Mundial. Um
pedaço da história dos bombeiros, em Portugal.
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reuniões

O
Secretariado Regional dos Açores
reuniu com AHBV Flores

O

com a direção da Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários das Flores.
Durante a reunião foram
abordados assuntos como os
horários dos bombeiros que
prestam serviço no aeroporto

das Flores. No ano passado,
e de acordo com ANBP/SNBP,
os mesmos profissionais deram mais de 700 horas em serviço extraordinário e frisaram
a necessidade de arranjar uma
solução para este problema.

Secretariado Regional
dos Açores de ANBP/
SNBP, representado
por Luís Mendonça
e José Picanço, reuniram-se
no dia 24 de julho em plenário
com os bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Graciosa,
nos Açores.
Os dirigentes fizeram um
balanço do trabalho que ANBP/

SNBP estão a realizar a nível
nacional e regional, com principal destaque para o que está
ser feito junto da Secretaria Regional da Saúde, referente a alteração da portaria 10/2010 de
28 de Janeiro. Uma alteração
que permitirá aos bombeiros
dos Açores terem um estatuto
devidamente enquadrado com
o trabalho que desenvolvem na
Região.

coimbra

A

s vítimas dos
incêndios de
2017, já certificadas para
serem indemnizadas pelo
Estado, vão receber 2 milhões de euros. O valor deverá
ser distribuído por 21 feridos
graves, vítimas dos incêndios
de junho, e 40 dos incêndios
de outubro.
As indemnizações intercalares destinam-se às vítimas

ANBP/SNBP Açores reúnem-se
com Bombeiros das Flores
da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Santa Cruz
das Flores com os bombeiros
afetos a esta Associação e respetivo Corpo de Bombeiros.
No referido plenário foram
abordados assuntos como o
acordo para organização de
horário de trabalho, a situa-

ção laboral dos bombeiros
que prestam serviço no Aeroporto.
Foram ainda abordados
outros temas como o que se
passou no último congresso
de ANBP/SNBP e de todo o
trabalho que tem vindo a ser
realizado.

consideradas “feridos graves”
pelo Instituto Português de
Medicina Legal.
Numa informação divulgado na página da Provedoria
da Justiça, é salientado que “a
Provedora de Justiça recebeu
195 requerimentos de indemnização por ferimentos graves,
tendo 188 sido admitidos. À
data de 16 de agosto 163 processos foram remetidos ao INMLCF, que concluiu a avaliação clínica de 139 vítimas dos

incêndios, tendo 61 recebido a
qualificação de “ferido grave”
à luz dos critérios do Relatório
do Conselho nomeado pelo
governo para a sua fixação”.
De acordo com a mesma informação, “o montante agora
adiantado a cada ferido grave
corresponde ao resultado da
avaliação clínica nos três parâmetros que, à luz dos critérios
fixados, têm uma quantificação
mínima já conhecida: dano biológico, dor e dano estético”.

Força Aérea passa a
gerir meios aéreos

O
N
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Provedora de Justiça decide
pagamento intercalar às vítimas
dos incêndios de 2017

Governo
vai
transferir para
a Força Aérea a
gestão dos meios
de combate a incêndios florestais a partir de
2019. Uma medida que leva a

o passado dia
24 de Agosto de
2018, o Secretariado Regional dos
Açores de ANBP/
SNBP através dos seus dirigentes Luís Mendonça, César
Furtado e José Costa realizou
um plenário nas instalações
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ANBP/SNBP Açores
em plenário com
bombeiros da Graciosa

Secretariado
Regional dos Açores,
através do seu dirigente Luís Mendonça e dos delegados das Flores
César Furtado e José Costa, reuniram-se no dia 24 de Agosto
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que a verba até agora atribuída à Autoridade Nacional de
Proteção Civil para a gestão
de helicópteros e aviões
passe para a ser transferida
para a Força Aérea. O valor
em causa situa-se entre os 40

A

Os Bombeiros Voluntários
de Sesimbra celebraram no
dia 12 de agosto o seu 115º
aniversário. Em dia de festa
procedeu-se à promoção de
elementos da corporação de
bombeiros de 1ª classe, a subchefes e a funções de bombeiro

de 2º classe. Foi ainda feita a
bênção de quatro viaturas.
ANBP/SNBP
estiveram
presentes nesta celebração
representados pelo delegado
do Secretariado Regional de
Setúbal e Alentejo, António
Teixeira.

e os 80 milhões de euros.
A partir do próximo ano
a Força Aérea passará também a ser responsável pela
contratação de aviões e helicópteros para combate aos
incêndios.

Sapadores de
Coimbra em plenário
com ANBP/SNBP

Associação Nacional de Bombeiros
Profissionais e o
Sindicato Nacional de Bombeiros
Profissionais reuniram-se em
plenário no dia 3 de setembro
com os bombeiros da Com-

Bombeiros Voluntários
de Sesimbra
celebram 115 anos

Breves
Voluntários de Viseu
ameaçam fechar portas

panhia Bombeiros Sapadores
de Coimbra. Em cima da mesa
estiveram as situações internas
da Companhia Bombeiros Sapadores, os problemas do setor
e o Dia Nacional do Bombeiro
Profissional, que se assinala no
dia 11 de setembro, em Olhão.

Meio aéreo ajudou a combater
incêndio na Camacha (Madeira)

U

m incêndio que
deflagrou no dia
9 de agosto, na
Camacha, Santa
Cruz (Madeira)
contou com a ajuda do helicóptero que este ano integrou
o Dispositivo de Combate a Incêndios da Região Autónoma
da Madeira.
As chamas deflagraram

pelas 20h40 tendo sido combatidas por mais de 50 meios
humanos e 18 viaturas. O helicóptero apenas pode atuar na
manhã do dia 10.
No combate estiveram envolvidos os bombeiros sapadores do Funchal, os municipais de Santa Cruz e Machico,
os voluntários de Câmara de
Lobos, Ribeira Brava e Santana.

Em conferência de imprensa, o Secretário Regional
da Saúde que tutela a proteção civil e Bombeiros, Rui
Luís Brás, adiantou que “o
meio aéreo foi utilizado com
alguma eficácia e eficiência”,
reportando-se aos três incêndios de” alguma dimensão”
verificados este Verão na Madeira.

Os Bombeiros Voluntários de Viseu acusam o Estado de dever
à corporação mais de 100 mil euros. A denúncia foi feita pelo
presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários,
Carlos Costa, que avança que “o socorro está em causa”, caso não
haja dinheiro “para pagar gasóleo ou salários”.
De acordo com o presidente da associação humanitária o orçamento anual da instituição ronda os 700 mil euros.

Bombeiros de São
João da Madeira com
benefícios sociais
A Câmara Municipal de São João da Madeira tem em consulta pública, até ao final de setembro, um regulamento que
prevê atribuir aos bombeiros locais benefícios como a isenção
de pagamento das refeições escolares dos filhos. O programa de
apoios sociais aos membros da corporação local foi implementado em 2013. Entre os apoios previstos no documento inclui-se
também 50% a 100% de desconto no custo de utilização dos
equipamentos desportivos municipais.
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madeira

Recrutas dos Sapadores do
Funchal regressam à Madeira

CMF apresentou a nova
viatura dos Bombeiros
Sapadores do Funchal

T

erminou, a 17 de
agosto, a primeira
fase da formação
dos 31 recrutas
dos Sapadores do
Funchal na Escola do Regimento Sapadores Bombeiros de
Lisboa. Os futuros Sapadores
do Funchal regressaram no dia
21 de agosto a casa para iniciar
segunda fase de formação. Um
protocolo assinado em 2017
entre a Câmara Municipal do
Funchal e a Câmara Municipal de Lisboa contemplava seis
meses de formação específica
junto dos Sapadores lisboetas,
incluídos no ano de duração

previsto para a recruta, com os
novos bombeiros a cumprirem,
agora, a segunda metade do
seu estágio na Região.
À chegada, foram recebidos pelo presidente da Câmara
Municipal do Funchal, Paulo
Cafôfo, e pelo executivo da autarquia.
De acordo com nota de imprensa da Câmara Municipal
do Funchal, o autarca referiu
que a corporação “não tinha
qualquer novo elemento há
17 anos, demasiado tempo
para uma cidade que tem as
fragilidades que o Funchal
tem, pelo que foi uma de-

cisão acertada o facto de
termos integrado nos nossos
quadros todos os 31 finalistas do concurso que começou
no ano passado. Estes novos
bombeiros já começaram, de
resto, a provar certa a nossa
aposta, porque em Lisboa já
foram considerados dos melhores recrutas do país.”
Paulo Cafôfo anunciou ainda que a corporação receberá
“a primeira de quatro novas
viaturas, num investimento
superior a 700 mil euros, e ainda a adjudicação de mais uma
obra de beneficiação no quartel, no valor de 70 mil euros”.

O

s Bombeiros
Sapadores do
Funchal têm
uma nova viatura de combate a incêndios florestais, com um tanque
com capacidade para 400 litros
de água e preparado para a primeira intervenção e patrulhamento. O veículo, que foi entregue no dia 23 de agosto pelo

presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo,
é a primeira das quatro novas
viaturas para os Bombeiros Sapadores do Funchal.
Na entrega do primeiro veículo, Paulo Cafôfo foi acompanhado pelo Vice-Presidente
Miguel Silva Gouveia e pelo
Vereador da Proteção Civil,
João Pedro Vieira. O presidente
da autarquia salientou que as

quatro viaturas “vão reforçar,
este ano, a operacionalidade
dos Sapadores do Funchal,
num investimento entre fundos
comunitários e municipais, que
resultou de uma candidatura
própria da CMF, e que ascende
a 700 mil euros”.
As restantes três viaturas
pesadas têm chegada prevista
ao serviço para o próximo mês
de outubro.
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Queimadas estão na origem
de 66% dos incêndios

Incêndio do Chiado
foi há 30 anos

O

então Presidente
da
República,
Mário Soares, classificou-o de “desastre nacional”,
um incêndio de “uma gravidade
espantosa”. O incêndio do Chiado foi há 30 anos, mas ainda
está bem presente na memória
dos que o viveram na cidade
de Lisboa. Os números que resultaram de um dos maiores
desastres na capital portuguesa
sustentam as afirmações do antigo presidente da república (já
falecido): 18 edifícios ficaram
destruídos na sequência das
chamas, entre eles os armazéns
do Grandela e do Chiado, num
total de dez mil metros quadrados de área ardida em mais de
12 horas de incêndio.
Na sequência deste incên-

dios duas pessoas morreram,
um dos quais um bombeiro
do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, Joaquim Ramos, atingido por uma “língua
de fogo”. Foi ainda retirado com
vida do local, mas que viria a
falecer dias depois numa unidade hospitalar, aos 31 anos.
A outra vítima mortal era um
homem de 78 anos que vivia
na Rua do Carmo.
No combate ao incêndio
estiveram mais de 1600 bombeiros e 300 viaturas de 48 corporações. A fase de rescaldo só
viria a terminar 12 dias depois
de deflagrarem as chamas. As
causas permanecem, até hoje,
desconhecidas, mas os vários
relatórios que datam da altura
apontam para mão humana. O
combate às chamas foi dificul-

tado pelo facto das viaturas dos
bombeiros não terem podido
entrar nas rias do Chiado devido aos canteiros que a autarquia
tinha colocado nos passeios.
Numa mensagem alusiva à
passagem dos 30 anos sobre
este episódio que marcou a
história da cidade de Lisboa, o
presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, referiu que “recordar o
incêndio que mudou a face da
baixa da cidade é, hoje, um importante passo para não cometermos os mesmos erros e para
apostarmos mais na prevenção e segurança, dos edifícios
mas também das condições
de trabalho daqueles que arriscam tudo cuidar da cidade, o
Regimento de Sapadores Bombeiros”.

RSB assinala Dia
Municipal do
Bombeiro no Chiado
O Comandante do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa,
o Tenente-Coronel Pedro Patrício, e vários elementos do RSB assinalaram o Dia Municipal do Bombeiro na Rua Do Carmo, a 25
de agosto de 2018.
Foi colocada uma coroa de flores junto à placa que recorda os
que faleceram e combateram o incêndio de 25 de agosto de 1988.

A

realização de queimadas terá sido
a causa da maior
parte dos 7670
incêndios rurais
verificados entre os dias 1 de
janeiro e 15 de agosto. Destas ignições resultaram 34791
hectares de área ardida. O
relatório provisório dos incêndios rurais do Instituto da
Conservação da Natureza e
Florestas, divulgado a 29 de
agosto, aponta as queimadas
como estando na origem de

66% dos incêndios verificados neste período de tempo.
Segundo o relatório, comparando o ano de 2018 com
“o histórico dos 10 anos anteriores, assinala-se que se
registaram menos 40% de incêndios rurais e menos 49%
de área ardida relativamente à
média anula do período”.
O ano de 2018 apresentou
o 2º valor mais reduzido no
que diz respeito ao número
de ocorrências e o 5º mais
reduzido no que concerne à

área ardida, em 2008.
O mês de maio é o que regista
maior número de incêndios rurais, com um toral de 2122 incêndios. Porto (1275), Braga (729)
e Aveiro (693) destacam-se pelo
maior número de ocorrências.
No que diz respeito à área ardida, o sendo o mês de agosto
que regista maior área ardida.,
com um total de 29 222 hectares,
sendo o distrito de Faro o mais
afetado, com 26 942 hectares de
área ardida, logo seguido de Santarém (1109) e de Braga (1010).
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AMAL contrata 15
sapadores florestais

A Comunidade Intermunicipal do Algarve vai integrar nos seus
quadros uma brigada de 15 sapadores florestais, depois de um
concurso que terminou no final do mês de Agosto, realizado ao
abrigo de uma candidatura a fundos comunitários.
A brigada vai ter a sua base operacional instalada em São Marcos da Serra, Silves. Segundo a AMAL, “os 15 sapadores serão
agrupados em, três equipas, de cinco operacionais, podendo uma
delas ser alocada ao concelho de Monchique e outra ao concelho
de Loulé”.

Câmara de Mação
deverá mover ação
contra o governo

histórico
O “Corpo de Bombeiros Municipaes de Lisboa”, hoje RSB, foi
pioneiro na criação de uma rede de comunicações de socorro.
As fotos mostram a 1.ª Central Telefónica em Portugal, instalada no Quartel da Avenida D. Carlos I, em 1901, e a sua ampliação,
em 1919, das primitivas 60 linhas para 240 linhas.

A

Câmara
de
Mação deverá
avançar com
uma
ação
em tribunal
contra o governo. Em causa está o facto
do concelho de Mação ter
ficado de fora do Fundo de
Solidariedade da União Europeia, que doou 50,6mihões
de euros para apoiar a 100%
as vítimas dos incêndios do
ano passado.
A notícia foi avançada
pelo jornal Público do dia 4

de setembro, que cita o presidente da autarquia. Vasco Estrela que considera “impensável” que tenham somado
os prejuízos dos incêndios
de junho e de outubro, “nas
regiões Norte e Centro para
depois deixar de fora alguns dos que tiveram mais
prejuízos, como é o caso de
Mação”.
Em Mação arderam 28 mil
hectares em 2017. As ajudas
recebidas cobrem apenas
60% dos prejuízos que chegaram aos 3 milhões de euros.
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O

alimentação, agasalhos e alojamentos temporários. Vários
bombeiros e operacionais no
local tiveram que ser assistidos
por situações de “exaustão e insolação”, de acordo com informação da Autoridade Nacional
de Proteção Civil.
Ao quinto dia de operações,
o Comandante Distrital de Operações de Socorro, Vítor Vaz
Pinto foi substituído pelo Comandante Nacional de Operações de Socorro, Coronel José
Duarte Costa. Antes disso, a estratégia de combate ao incêndio
tinha já sido criticada por associações ligadas ao sector, apesar
da segunda comandante nacional, Patrícia Gaspar, ter negado,
em conferência de imprensa, a
existência de falhas.
Fernando Curto, presidente
da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, considera
que no combate ao incêndio em
Monchique houve “má coordenação de homens e meios” e de
uma “desorganização total em
que ninguém se entende”. Fernando Curto questionou ainda
a razão pela qual “as aeronaves
não despejam sobre as chamas
uma mistura de água e líquidos
retardantes”.
Linha elétrica terá
estado na origem do incêndio
Na origem do incêndio

Agosto de 2018
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monchique

Monchique volta a arder
quinze anos depois

incêndio que deflagrou em Monchique no dia 3 de
agosto e lavrou durante uma semana
nos concelhos de Monchique,
Silves e Portimão consumiu cerca de 28 mil hectares, fez mais
de 40 feridos e atingiu 74 casas.
Só foi dado como dominado no
dia 10 de agosto.
De acordo com o Sistema
Europeu de Informação de Incêndios Florestais, o incêndio
de Monchique foi o maior registado este ano a nível europeu, e
atirou Portugal para o primeiro
lugar na lista com mais área
ardida em 2018, com 28 mil
hectares, seguido pela Suécia
(21 mil) e pelo Reino Unido (18
mil).
No que diz respeito a estatísticas
que
comparam
números a nível nacional, a área
ardida em sete dias, no decorrer
deste incêndio, foi cinco vezes
superior à registada nos sete
primeiros meses do ano, segundo o Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas.
O incêndio lavrou durante
vários dias e obrigou a Câmara Municipal de Monchique
a ativar o Plano Municipal de
Emergência. As equipas da segurança Social estiveram também no terreno, apoiando centenas de pessoas ao nível da
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poderá ter estado uma linha
elétrica da EDP. É pelo menos
esta a principal suspeita das autoridades policiais. No entanto,
fonte da Polícia Judiciária, citada pelo Semanário Expresso do
dia 25 de agosto, adiantou que
“ainda serão necessárias mais
duas semanas para ter uma
ideia final do que aconteceu em
Monchique”.

Apoio às populações
afetadas pelo fogo
Os concelhos de Monchique, Odemira, Portimão e
Silves que sofreram incêndios
durante este Verão, receberam
apoio de carrinhas com serviços públicos. Entre os dias
17 e 23 de agosto, o Instituto
de Segurança Social disponibilizou “um conjunto de serviços
porta-a porta, em várias áreas
da administração pública”,
anunciou em comunicado. A
iniciativa “Espaços Móveis Cidadão” estendeu-se a mais de
60 localidades.
O projeto “Espaço Móvel”
foi apresentado pelo Governo
em Janeiro de 2018, com o
objetivo de levar serviços a
populações mais isoladas. As
carrinhas têm a possibilidade
de prestar 140 serviços. Os cidadãos podem tratar de documentos que são usualmente
tratados na loja do cidadão.

Incêndios no Algarve
com mais de 10 mil ha
de área ardida
Cachopo, Tavira (2012) - 24.843 ha
Alferce, Monchique (2003) - 17.213 ha
Alte, Loulé (2004) - 14.508 ha
Marmelete, Monchique (2003) - 13.144 ha
Silves, Silves, (2003) - 12.656 há

O

sistema de alerta
por SMS da Autoridade Nacional de Proteção
Civil foi acionado no dia
2 de agosto por “risco
extremo de incêndio rural nos distritos de Beja e
Faro”. A mensagem terá
chegado a cerca de 90%
dos telemóveis nos distritos colocados sob alerta e
a sete milhões de pessoas.

Bombeiros de todo o país
ajudaram no combate às
chamas em Monchique
O Regimento Sapadores de
Bombeiros de Lisboa foi um
dos corpos de bombeiros que
reforçou o combate aos incêndio na Serra de Monchique,
com 66 elementos e cinco viaturas. A equipa seguiu para
o Algarve no dia 7 de agosto
para apoiar as populações e

combater as chamas.
Também os bombeiros municipais de Olhão mandaram
duas equipas para o teatro
das operações. A primeira era
constituída por um Veículo
Urbano de Combate a Incêndios, com cinco elementos.
A segunda equipa, um

Grupo Logístico de Reforço
(GLOR), seguiu dias depois,
a 7 de agosto. Era composta
por oito elementos, um Veículo Ligeiro de Transporte,
dois Autotanques, um veículo
tanque de grande capacidade
e um veículo ligeiro de comando.

Cinco milhões de euros para Governo atribui 4,5 milhões
de euros para Monchique
agricultores de Monchique

O

Governo vai apoiar os
agricultores de Monchique afetados pelos incêndios, com cinco milhões de euros.
O anúncio foi feito no dia 22 de
agosto pelo Ministro da Agricultura,
Floresta e Desenvolvimento Rural.
Em declarações à Rádio TSF, o ministro Capoulas Santos salientou que os
apoios vão ser feitos por escalões.
“Até aos primeiros 5 mil euros
serão atribuídos pagamentos a 100 %

dos prejuízos a fundo perdido. Entre 5
mil e os 50 mil euros serão pagos 85%
do valor dos prejuízos e até 800 mil
euros serão pagos 50% dos prejuízos”.
De acordo com o responsável, “a estes
valores são deduzidos os montantes
dos seguros caso haja lugar ao seu
recebimento”.
Terão já sido identificadas cerca de
400 explorações, que atingem cerca
de dois milhões de euros de prejuízos.
As candidaturas poderão ser apresentadas até ao último dia de setembro.

O Governo anunciou a atribuição de
4,5 milhões de euros para “defender as
linhas de água da erosão” e recuperar a
área ardida em Monchique.
As candidaturas aos apoios arrancaram a 30 de agosto e estendem-se até ao
dia 30 de setembro, podendo concorrer
autarquias, organizações de produtores
florestais e proprietários individuais.
Aos jornalistas o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, esclareceu
que “estes 4,5 milhões, contrariamente
às ajudas atribuídas aos agricultores,
visam atuar nas encostas, nos maio-

res declives, nas zonas de perigo de
erosão”. E acrescentou que “nas áreas
queimadas com as primeiras chuvas
haverá arrastamentos, erosão que contaminará as linhas de água e arrastará
solos”.
Já a ajuda atribuída aos agricultores,
no valor de cinco milhões de euros,
destinam-se a cobrir prejuízos relacionados com os “animais que morreram,
máquinas e equipamentos destruídos,
instalações agrícolas, culturas permanentes”, explicou o ministro Capoulas
Santos.
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GIPS da GNR
feridos em incêndio

Mascote ANBP

N

os meses de Verão, a frequência de praia e de piscina reúnem as maiores preocupações
com a segurança de crianças
e adultos. O Zé Baril relembra as regras
básicas de segurança para que as suas
férias tenham um final feliz! Boas Férias!

O

conselho do Zé Baril deste mês
chama a atenção para o projeto “Aldeia Segura”. Siga as
recomendações e proteja-se!

A

ANPC, através
do CDOS de Viana do Castelo, e
a Agência Galega de Emergências - Espanha (AXEGA) colaboraram recentemente com
recurso à unidade de drones
Espanhola numa operação
de verificação final dos tra-

Se for para
a praia:
• Tenha preferência por praias vigiadas;
• Respeite os códigos das bandeiras

salvadores;

ou opte por alimentos ligeiros;
• Se estiver com crianças, exerça vigilância permanente sobre elas;
• Em caso de perigo, não hesite em pedir socorro;

• Nunca tome banho sob o efeito (ou ressaca) de drogas ou álcool;
• Evite tomar banho em zonas frequentadas por surfistas;
• Evite zonas perto de falésias onde possam ocorrer desmoronamentos ou queda de pedras;
• Utilize protetor solar sobre a pele;
• Evite as horas de maior calor e exposição solar;
• Em caso de emergência, ligue 112:

extinto e descartar riscos para
os dois lados da fronteira”.
Esta colaboração ocorreu
no passado dia 22 de agosto
e insere-se no âmbito do protocolo ARIEM 112, cujo objetivo centra-se na Assistência
Recíproca Inter-regional entre
a Galiza e o Norte de Portugal
em situações de emergência.

Lusa, os militares que integravam a equipa de combate
a incêndio. De acordo com
um agricultor que terá socorrido três dos elementos, os
militares foram apanhados
pelas chamas quando o vento
mudou de direção.
O incidente levou a que
o Ministro da Administração Interna solicitasse um
inquérito para saber em que
circunstâncias ocorreu o acidente.

Incêndios 2017:
prolongado prazo para
financiamento de
recuperação de
segundas habitações
Uma portaria publicada no
dia 3 de setembro em Diário
da República prolongou até ao
dia 30 de novembro o prazo
para os pedidos de financiamento que são destinados a
recuperar as segundas habitações que foram destruídas
pelos incêndios de 2017.

O prazo terminava em
setembro, mas esta alteração
vem permitir que as autarquias tenham mais três meses para apresentar à Direção
Geral das Autarquias Locais
(DGAL) o pedido de empréstimo, acompanhado do respetivo parecer.

Voluntários de Viseu
ameaçam fechar portas

• Evite tomar banho após as refeições. Espere pelo menos 3 horas

• Evite o choque térmico molhando-se progressivamente;

balhos de consolidação dos
incêndios de Soajo (Arcos de
Valdevez) e Lindoso (Ponte
de Barca).
A Agência Galega explica,
numa nota disponível na sua
página oficial, que a ação
pretendia “garantir que o incêndio ocorrido no país vizinho estava completamente

inco militares do
Grupo de Intervenção da GNR
ficaram feridos no
combate a um incêndio rural em Mourão, Évora, no dia 27 de agosto. Três
ficaram feridos com gravidade
e foram transportados de helicóptero para uma unidade
hospitalar de helicóptero.
De acordo com a presidente da Câmara Municipal de
Mourão, citada pela Agência

Breves

• Respeite as instruções dos nadadores

• Nade paralelamente à costa e não nade contra a corrente;

C
Drones utilizado por
Portugal e Espanha na
prevenção de incêndios

Férias em segurança
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Cuidados a ter
na piscina
- Tome duche antes de entrar na água
- Não empurre quando estiver junto à piscina
- Não caminhe junto às bordas
- Se não souber nadar, não saia da zona de pé
- Não mergulhe nas partes baixas da piscina
- Se não souber nadar, use equipamentos ajustáveis ao corpo, para flutuar.
- Siga as indicações do nadador salvador

Os Bombeiros Voluntários de Viseu acusam o Estado de dever
à corporação mais de 100 mil euros. A denúncia foi feita pelo
presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários,
Carlos Costa, que avança que “o socorro está em causa”, caso não
haja dinheiro “para pagar gasóleo ou salários”.
De acordo com o presidente da associação humanitária o orçamento anual da instituição ronda os 700 mil euros.

Bombeiros de São
João da Madeira com
benefícios sociais
A Câmara Municipal de São João da Madeira tem em consulta pública, até ao final de setembro, um regulamento que
prevê atribuir aos bombeiros locais benefícios como a isenção
de pagamento das refeições escolares dos filhos. O programa de
apoios sociais aos membros da corporação local foi implementado em 2013. Entre os apoios previstos no documento inclui-se
também 50% a 100% de desconto no custo de utilização dos
equipamentos desportivos municipais.
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Bombeiros feridos em
incêndio em Lisboa
u O Comandnte dos BV de Carnaxide, Reinaldo Muralha, o presidente
do INEM, Luís Meira,a Secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente
de Matos. e o Presidente da AHBV de Carnaxide, Fernando Curto

INEM renova frota de PEM

O

Instituto Nacional de Emergência
Médica
(INEM) assinou
no dia 27 de
agosto um protocolo com
corporações de bombeiros
voluntários de todo o país
para subsidiar a compra de
75 novas ambulâncias situadas em Postos de Emergência
Médica (PEM).
O investimento previsto
será de 3,7 milhões de euros.
O objetivo é proceder à substituição de 75 viaturas em

cada ano, entre 2018 e 2021.
E nota enviada à comunicação social, o INEM esclarece que “pagará uma verba
de 50 mil euros para a aquisição, manutenção e seguro
da ambulância. E a partir
do primeiro ano de vida irá
igualmente subsidiar a corporação de bombeiros nas
despesas com manutenção,
reparações e seguros”.
Os PEM funcionam em corpos de bombeiros ou delegações da Cruz Vermelha Portuguesa que têm protocolo com

o INEM para dar resposta a
emergências médicas pré-hospitalares. Dispõem de uma ambulância de socorro do INEM,
disponível 24 horas por dia.
O protocolo foi assinado
no quartel dos Bombeiros
Voluntários do Dafundo. Foi
presidida pela Secretária de
Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos.
A Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de
Carnaxide foi uma das corporações a quem foi atribuída
esta nova ambulância.

Sismo de 4,6 na escala
de Richter sentido no
Norte e centro do país
Um sismo com a magnitude
de 4,6 na Escala de Richter abalou a Zona Norte e Centro do
país no dia 4 de setembro. O

sismo foi sentido às 7h12, com
epicentro a 130 quilómetros
oeste do Cabo Mondego.
O terramoto foi sentido em

Santa Maria da Feira, Porto,
Gondomar, Nazaré, Coimbra,
Viseu e Braga. Não se registaram, feridos ou danos materiais.

Presidente da República
pede esclarecimentos
sobre Pedrógão Grande

O

Presidente
da
República quer
que seja esclarecida a situação de
alegadas fraudes
na reconstrução de casas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande. Citado pela
Agência Lusa a 28 de agosto,
Marcelo Rebelo de Sousa insistiu que “não pode haver
dúvidas quanto à utilização
do dinheiro dos portugueses.
Os portugueses são generosos, mas não podem ficar com
dúvidas”, defendeu.
O Presidente sugeriu ainda que a Inspeção-Geral de
finanças abra um inquérito
“uma vez que lhe pertence
também o acompanhamento
do Fundo Revita”.
Dias antes, a 22 de agosto,
a estação televisiva TVI emitiu uma reportagem sobre
alegadas irregularidades na

utilização do dinheiro para a
recuperação das habitações.
Segundo a reportagem, haveria um alegado compadrio na
atribuição de donativos para
as vítimas dos incêndios de
Pedrógão Grande, com o alegado consentimento de poderes públicos locais.
O caso das alegadas irregularidades já tinha sido revelado em julho, pela Revista
Visão. Segundo a publicação,
os “regulamentos que determinavam quais as casas que
seriam recuperadas com maior
urgência, terão sido contornados com base num expediente: a alteração das moradas
fiscais já depois da data dos
fofos, para que habitações não
permanentes fossem tratadas
como primeiras casas”.
Irregularidades estas que o
Presidente da República pede
agora para serem esclarecidas.

Três bombeiros ficaram feridos na
sequência de um incêndio num edifício na Rua da Borja, junto à Avenida
Infante Santo, em Lisboa. Entre as vítimas resultantes deste acidente estão
também dois civis, feridos sem gravidade.
De acordo com fonte do Regimento
Sapadores Bombeiros de Lisboa, entre
os bombeiros feridos, um pertence à
corporação de Campo de Ourique, que

ficou ferido quando caiu de uma altura
de quatro metros. Os outros dois são
elementos do RSB: um sofreu ferimentos numa mão e outro foi eletrocutado
por um fio do edifício em chamas.
O alerta de fogo num armazém foi
dado às 14h46 e os bombeiros conseguiram dominar as chamas às 15h33.
As chamas foram combatidas por
mais de 40 bombeiros, apoiados por
14 de viaturas.

Incêndio em Loulé mobiliza Incêndio em Campo
de Ourique fere bombeiro
mais de 500 bombeiros
Um incêndio no Ameixial, concelho de Loulé, que deflagrou na manhã
de dia 1 de setembro obrigou à intervenção de mais de 500 operacionais,
apoiados por oito aeronaves.

As chamas foram dominadas 10
horas depois de eclodirem. O incêndio
chegou a ter duas frentes ativas, consumindo uma área de eucalipto e mato,
de acordo com a proteção civil de Faro.

Um bombeiro do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa ficou ferido na sequência de um incêndio na
cobertura de um prédio de Campo de
Ourique, no dia 21 de agosto. Os feri-
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Incêndio na Póvoa do
Lanhoso obriga a retirar
pessoas de parque radical

U

m incêndio de grandes dimensões deflagrou no dia
1 de setembro na Póvoa
do Lanhoso, no Distrito
de Braga. O parque radical Diverlanhoso teve que ser evacuado e cerca de cem pessoas foram retiradas do local. Três bombeiros ficaram
feridos no combate ao incêndio, um

devido a entorse, os outros dois por inalação de fumos.
De acordo com fonte do CDOS de
Braga, as chamas deflagraram pelas
9h43 numa zona de floresta, na localidade de Fonte da Arcada e Oliveira,
chegando a ter duas frentes ativas.
Estiveram envolvidos mais de 200
operacionais e mais de 50 veículos.

mentos resultaram do rebentamento
de uma botija de gás. Há ainda registo de outro ferido e de danos nas
viaturas que se encontravam estacionadas junto ao edifício.
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Incêndio grave
Incêndio num Museu do Brasil em Paris faz sete
destrói acervo histórico
feridos graves

U

m
incêndio
de
grandes dimensões
destruiu o Museu
Nacional do Rio de
Janeiro, o palácio de D. João VI
no Rio de Janeiro. O fogo deflagrou no domingo no edifício,
depois de fechado ao público.
As chamas danificaram o edifício com mais de 200 anos e terá
queimado mais de 20 milhões

de objetos, incluindo achados
arqueológicos e outras coleções
históricas. Era um dos maiores
acervos históricos e científicos
do país.
O palácio foi construído
quando o Brasil era ainda
uma colónia portuguesa, e foi
residência imperial.
Ainda não se conhece a
origem do fogo. No entanto,

citado pelo jornal brasileiro
Folha de S. Paulo, as duas
bocas-de-incêndio localizadas
na área do museu estavam
sem água, o que dificultou o
combate às chamas. Os bombeiros tiveram de esperar por
camiões-cisterna. O incêndio
gerou protestos e tumultos na
área do Museu e no centro do
Rio de Janeiro.

Queda de ponte em Génova
provoca a morte a 31 pessoas

A

queda de uma ponte
em Génova, Itália,
no dia 14 de agosto,
provocou a morte a
mais de 30 pessoas e ferimen-
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tos em 15. Por precaução, as
pessoas que ocupavam as casas
que ficavam sob este viaduto
da autoestrada A10 tiveram que
abandonar as suas habitações.

Os destroços terão atingido
casas, fábricas e estradas.
A ponte, construída em meados da década de 60, tinha sido
alvo de intervenção em 2016.

U

m incêndio nos arredores de Paris fez
sete feridos, entre eles
cinco crianças que de
acordo com as autoridades ficaram em estado muito grave. O
incêndio começou pelas 19horas
e foi controlado uma hora depois.
As chamas começaram num

fomos notícia
SicNotícias -

Cheias na India provocam
morte a 400 pessoas
Cerca de 400 pessoas morreram
no Estado de Kenala, na Índia, na
sequência de cheias. As chuvas torrenciais deixaram cerca de 800 mil
pessoas desalojadas.
As fortes chuvadas levaram a
que 35 das 40 barragens deste Estado atingissem a sua capacidade
máxima.

prédio de dois andares e foi
combatido por uma centena de
bombeiros. Foi o segundo incêndio grave registado em Aubervillier em menos de um mês.
A 30 de julho um incêndio num
imóvel camarário provocou a
morte a quatro pessoas e ferimentos em nove.

TV Record -
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