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TOMADA DE POSIÇÃO 
 

Saudação ao Dia Municipal do Bombeiro e Homenagem aos nossos Bombeiros do 

Concelho do Seixal 

 

As associações sem fins lucrativos de caracter humanitário, os seus voluntários e 

profissionais que trabalham em prol dos outros, da comunidade são elo fundamental 

numa sociedade que se pretende evoluída, inclusiva e igualitária. 

 

De entre esses voluntários e profissionais há, necessariamente, a destacar os bombeiros 

e suas corporações, e no caso do concelho do Seixal duas associações: a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal e a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Mistos de Amora. 

 

A sua dinâmica, intervenção qualificada, dedicação ao próximo e empenho, sempre 

mereceram da Câmara Municipal reconhecimento e apoio para o desenvolvimento da sua 

nobre atividade. 

 

De destacar a comparticipação financeira anualmente atribuída para o funcionamento 

normal das Associações na ordem de 1 milhão de euros, os terrenos cedidos para a 

construção do Quartel de Amora, do Destacamento de Fernão Ferro e do Destacamento 

de Corroios, bem como o apoio financeiro à sua construção e a entrega regular de 

equipamentos de proteção individual de combate a incêndios urbanos. 

 

Acresce a justa homenagem prestada todos os anos no Dia Municipal do Bombeiro, 

Feriado Municipal. Este ano esta comemoração ficará marcada também pela inauguração 

do monumento que assinala os 40 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Mistos do Concelho do Seixal, implantado na rotunda de acesso à Alameda dos 

Bombeiros Voluntários, via marginal. A este monumento juntar-se-á um outro, a edificar 

posteriormente junto do Quartel, de homenagem à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Mistos de Amora. 
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A Câmara Municipal do Seixal orgulha-se do apoio que presta às Forças Humanitárias 

do seu Concelho, pelo que não podemos deixar de referir que um estudo realizado pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, em parceria com o Instituto Politécnico 

de Leiria, sobre corpos de bombeiros voluntários, profissionais e mistos, revelou que o 

Seixal é um dos cinco municípios do País que maior apoio prestaram aos corpos de 

bombeiros, facto que mereceu a sua distinção, em 2015, com o prémio “Bombeiro de 

Mérito” – categoria Câmara Municipal, entregue pela Liga dos Bombeiros Portugueses. 

 

Pelo acima exposto, e apesar do recente investimento nos meios de combate a incêndios, 

em resultado da tragédia do ano passado e, consequentemente, em mais e melhores 

meios para os bombeiros e para o desempenho da sua atividade, a verdade é que o apoio 

do Poder Central aos Soldados da Paz e suas corporações continua a ser insuficiente. É 

disso exemplo a inexistência de investimento do Governo na construção do Quartel de 

Amora, pese embora o esforço desenvolvido na aprovação da candidatura, ou a rejeição 

de apoio para a aquisição de novos veículos de combate a incêndios. 

 

Assim, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 27 de junho de 2018: 

1. Saúda todos os bombeiros do concelho do Seixal, agradecendo a forma abnegada 

como desempenham as suas funções e trabalham em prol da comunidade; 

 

2. Presta homenagem aos Corpos de Bombeiros e às Associações Humanitárias de 

Bombeiros Mistos do Concelho, pelo seu papel inestimável no apoio às 

populações, tando a nível local como nacional;  

 

3. Reitera a necessidade de continuar a exigir um regime de financiamento dos 

corpos de bombeiros adequado às suas reais necessidades. 

 

Seixal, 27 de junho de 2018 

    Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal 

 

 


