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TOMADA DE POSIÇÃO 

Homenagem às Associações Humanitárias e aos seus Corpos de Bombeiros 
 

Portugal está de luto e ainda em choque com as consequências do fogo que lavra no concelho 
de Pedrógão Grande desde o início da tarde do dia 17 de junho de 2017. Até ao momento, 62 
mortos e 62 feridos, resultado do mais grave incêndio florestal registado no País.  

A Câmara Municipal do Seixal expressa o seu profundo pesar às famílias das vítimas, 
partilhando do seu sentimento de dor e de perda face a uma tragédia inaudita. 

Neste período, que representa a altura em que infelizmente se intensifica a atividade dos 
bombeiros no combate aos incêndios florestais, a Câmara Municipal do Seixal presta a sua 
sentida homenagem aos corpos de Bombeiros e às Associações Humanitárias de Bombeiros 
Mistos do Concelho, pelo seu papel inestimável no apoio que prestam às populações.  

As nossas Forças Humanitárias integram o DECIF, o Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Florestais, em articulação com todas as forças e entidades integrantes ou 
cooperantes, disponibilizando meios, recursos e pessoal para a efetiva montagem deste 
dispositivo anual e apoiando logisticamente a sustentação das operações, com o apoio do 
Serviço Municipal de Proteção Civil. 

Fazendo jus à sua enorme solidariedade e operacionalidade, estão presentes no inferno de 
Pedrógão com 4 veículos de combate e 15 bombeiros, assegurando rendições regulares. Não 
sendo altura para criticar opções, não podemos contudo deixar de reiterar o descontentamento 
pela rejeição recente de candidaturas de ambas as Associações, para aquisição de veículos 
operacionais de proteção e socorro (viatura de combate a incêndio florestal), numa altura em 
que nos chegou informação sobre a avaria de duas das viaturas mobilizadas, em virtude da sua 
utilização permanente nas últimas 48 horas. Tratou-se de mais uma ausência de apoios 
materiais e financeiros, parcialmente colmatada pela Câmara Municipal, através da aprovação 
de um pedido de apoio financeiro extraordinário para a Associação Humanitária de Bombeiros 
Mistos de Amora, no montante de 35.000,00 €, referente à comparticipação na aquisição de uma 
viatura VTTF (Veículo Tanque Tático Florestal), no passado mês de fevereiro. 

A Câmara Municipal enviou um porta-máquinas e um veículo ligeiro para apoiar os nossos 
bombeiros na movimentação de veículos, tendo enviado também dois veículos com águas e 
fruta, para distribuição aos populares.  

É num momento de grande tristeza pelas vidas perdidas que iremos assinalar o Dia Municipal do 
Bombeiro, no próximo dia 29 de junho. Mas é também o momento ideal para celebrarmos as 
vidas salvas pelos nossos heróis, numa homenagem que visa manifestar o profundo 
reconhecimento do mérito do serviço prestado às populações pelos Bombeiros. 

Momento em que iremos também formalizar as excelentes previsões de reforço da 
operacionalidade das Forças Humanitárias do Concelho, através do alargamento da sua rede de 
equipamentos, com o lançamento da 1.ª pedra do Quartel de Bombeiros Mistos do Seixal – 
Secção Destacada de Fernão Ferro, o lançamento da 1.ª pedra do Quartel de Bombeiros Mistos 
de Amora e a inauguração do Quartel de Bombeiros Mistos do Seixal – Secção Destacada de 
Corroios. 
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Nestes termos, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 22 de junho de 2017, entende: 

1. Transmitir as condolências às famílias da vítimas do incêndio de Pedrogão Grande e 
concelhos vizinhos;  

2. Prestar sentida homenagem aos Corpos de Bombeiros e às Associações Humanitárias de 
Bombeiros Mistos do Concelho, pelo seu papel inestimável no apoio que prestam às 
populações, tando a nível local como nacional;  

3. Congratular o reforço da operacionalidade da rede de infraestruturas de proteção civil; 

4. Exigir a revisão dos pareceres prévios negativos da Autoridade Nacional de Proteção Civil 
referentes à aquisição de viaturas de combate a incêndios florestais por parte das 
Associações Humanitárias do Concelho, em atitude contraditória com as atuais 
necessidades e com a situação operacional dos Corpos de Bombeiros; 

5. Reiterar o seu apoio às Associações Humanitárias e respetivas estruturas representativas, 
pugnando pela exigência de um regime de financiamento dos corpos de bombeiros 
adequado às suas reais necessidades. 

 

Seixal, 22 de junho de 2017 

 

   Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal 
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