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Os Bombeiros e a Sociedade
17-Abr-2005

Â ENCONTRO NACIONAL EM LISBOA

Com o objectivo de debater os principais problemas e reivindicaÃ§Ãµes dos Bombeiros e dos ServiÃ§os de ProtecÃ§Ã£o
Civil, o STAL promove no prÃ³ximo dia 23 de Abril, em Lisboa, um Encontro Nacional sob o lema Â«Os Bombeiros e a
SociedadeÂ».

DOCUMENTO BASE

O importante papel dos Bombeiros e dos ServiÃ§os de ProtecÃ§Ã£o Civil Ã© hoje reconhecido pela generalidade da
sociedade, hoje mais informada sobre as durÃ-ssimas condiÃ§Ãµes de trabalho com que estes homens e mulheres se
deparam diariamente no terreno, velando pelo bem-estar das populaÃ§Ãµes que servem com dedicaÃ§Ã£o, empenhamento
e sacrifÃ-cio pessoal.

Contudo, apesar da sua maior visibilidade, a dimensÃ£o real dos problemas deste sector continua, em grande parte, a
ser desconhecida da opiniÃ£o pÃºblica, bem como as dificuldades e carÃªncias que afectam os profissionais e voluntÃ¡rios
nas diversas entidades e associaÃ§Ãµes em actividade em todo o paÃ-s.

Consciente da importÃ¢ncia de levar ao conhecimento geral uma radiografia das diversas realidades que compÃµem este
sector, o STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local), como organizaÃ§Ã£o sindical
representativa dos bombeiros profissionais (sapadores e municipais) e do conjunto de trabalhadores que prestam
serviÃ§o nas associaÃ§Ãµes humanitÃ¡rias de bombeiros, considera ser chegado o momento de promover uma reflexÃ£o
mais aprofundada sobre esta temÃ¡tica.

Com esse objectivo, vai levar a efeito no prÃ³ximo dia 23 de Abril de 2005 um Encontro Nacional de Bombeiros, com o
lema Â«Os Bombeiros e a SociedadeÂ».

Este Encontro, que serÃ¡ realizado na nova Sede Nacional do STAL (Rua D. LuÃ-s I, n.Âº 20-F, em Lisboa), contarÃ¡ com
a presenÃ§a de representantes das diversas profissÃµes, desde bombeiros profissionais a trabalhadores das associaÃ§Ãµes
humanitÃ¡rias de bombeiros.

Problemas acumulam-se

Os graves incÃªndios que assolaram o paÃ-s nos verÃµes de 2003 e 2004, para alÃ©m da total desorientaÃ§Ã£o revelada
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pelos responsÃ¡veis polÃ-ticos, colocaram em evidÃªncia um conjunto de problemas que, no entanto, apenas representa a
ponta do icebergue.

Num ano que tem sido marcado pela mais grave seca dos Ãºltimos 50 anos, hÃ¡ razÃµes acrescidas para estarmos
apreensivos quanto Ã envergadura e consequÃªncias que os incÃªndios do prÃ³ximo VerÃ£o podem vir a atingir.

Lamentavelmente, nos Ãºltimos dois anos nada foi feito para preparar respostas eficazes a uma situaÃ§Ã£o que jÃ¡ nÃ£o Ã©
novidade e para a qual os diversos intervenientes tÃªm alertado insistentemente.

Pelo contrÃ¡rio, os governos de Barroso/Portas e de Santana/Portas agravaram os problemas existentes, diminuindo os
meios disponÃ-veis e mantendo a inÃ©rcia legislativa.

MantÃ©m-se as graves carÃªncias no que respeita Ã formaÃ§Ã£o dos profissionais e ao aumento e renovaÃ§Ã£o dos meios
tÃ©cnicos disponÃ-veis, a maioria dos quais estÃ£o obsoletos e deteriorados. Em simultÃ¢neo, sucessivos governos tÃªm
ignorado a necessidade e pertinÃªncia de uma reformulaÃ§Ã£o do papel das ForÃ§as Armadas nesta Ã¡rea. As
consequÃªncias estÃ£o, infelizmente, Ã vista.

Garantir direitos

Nos Ãºltimos anos, um pouco por todo o paÃ-s, multiplicaram-se os Â«incidentesÂ» (leia-se acidentes), com graves
prejuÃ-zos materiais e humanos, incluindo a morte de diversos profissionais deste sector. Contudo, face Ã clara
inadequaÃ§Ã£o da legislaÃ§Ã£o que regulamenta os apoios Ã s vÃ-timas em serviÃ§o e Ã s respectivas famÃ-lias, o poder
polÃ-tico permaneceu mudo Ã s exigÃªncias e propostas do STAL com vista Ã sua urgente revisÃ£o.

Continuando a pugnar pelos direitos destes trabalhadores e por uma melhor protecÃ§Ã£o dos cidadÃ£os, o STAL renova
as suas reivindicaÃ§Ãµes junto do actual Governo, sublinhando que Ã© necessÃ¡rio romper com prÃ¡ticas de anteriores
equipas governativas, que se mostraram lestas no aproveitamento do potencial eleitoralista e mediÃ¡tico, mas incapazes
de adoptarem medidas concretas fundamentais.

Neste sentido, o STAL reclama a alteraÃ§Ã£o do actual Estatuto de Pessoal dos Bombeiros Profissionais que corrija as
actuais injustiÃ§as e garanta a aplicaÃ§Ã£o do princÃ-pio da igualdade no processo de revisÃ£o do regime de carreiras.

Insistindo na necessidade da criaÃ§Ã£o de uma carreira Ãºnica de Bombeiro Profissional, pondo termo Ã s discriminaÃ§Ãµes
existentes entre Bombeiros Sapadores e Municipais, o STAL exige uma valorizaÃ§Ã£o real da carreira, a correcÃ§Ã£o das
perdas indiciÃ¡rias verificadas com a aplicaÃ§Ã£o dos Decretos-Lei 373/93 e 374/93, de 4 de Novembro, e o pagamento
dos retroactivos em falta, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 404-A/98, de 18 de Dezembro.
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FormaÃ§Ã£o eficaz

O STAL pugna por uma efectiva regulamentaÃ§Ã£o da formaÃ§Ã£o profissional e pelo descongelamento das promoÃ§Ãµes
de Sapadores e Municipais, propondo a criaÃ§Ã£o de uma Academia Nacional do Fogo que assuma as funÃ§Ãµes de
escola superior, assegure a investigaÃ§Ã£o cientÃ-fica e tÃ©cnica e a formaÃ§Ã£o dos Profissionais das AssociaÃ§Ãµes
HumanitÃ¡rias de Bombeiros, incluindo dos seus voluntÃ¡rios que, cada vez mais, estÃ£o no terreno contando apenas
com a sua disponibilidade pessoal e espÃ-rito de sacrifÃ-cio.

Valorizando o papel do voluntariado, a sua abnegaÃ§Ã£o cÃ-vica e coragem exemplares, cuja acÃ§Ã£o exige um
enquadramento legal adequado ao importante contributo que prestam, o STAL considera que a realidade impÃµe que se
caminhe a passos largos para a profissionalizaÃ§Ã£o da prevenÃ§Ã£o e do combate a incÃªndios.

Regulamentar o trabalho

As associaÃ§Ãµes humanitÃ¡rias de bombeiros, como instituiÃ§Ãµes de interesse pÃºblico, desempenham um papel de
extrema importÃ¢ncia na prevenÃ§Ã£o e protecÃ§Ã£o das populaÃ§Ãµes. A natureza do serviÃ§o pÃºblico que prestam e o
elevado nÃºmero de profissionais que asseguram diverso tipo de funÃ§Ãµes exige a urgente regulamentaÃ§Ã£o da sua
situaÃ§Ã£o laboral, pondo fim aos abusos que se tÃªm verificado nestas instituiÃ§Ãµes.

Com este propÃ³sito, o STAL apresentou, na anterior legislatura, uma proposta de Portaria de CondiÃ§Ãµes MÃ-nimas
(Portaria de RegulamentaÃ§Ã£o de Trabalho) para os Profissionais das AssociaÃ§Ãµes HumanitÃ¡rias de Bombeiros, que
estabelece um regime de carreiras, condiÃ§Ãµes de ingresso, progressÃ£o e promoÃ§Ã£o e acesso Ã indispensÃ¡vel
formaÃ§Ã£o profissional, com vista ao cabal desempenho das funÃ§Ãµes atribuÃ-das a estas associaÃ§Ãµes.

Dada a ausÃªncia de resposta por parte dos governos de coligaÃ§Ã£o PSD-CDS/PP, o STAL reclama que o actual
Executivo se pronuncie sobre esta matÃ©ria, adoptando as medidas necessÃ¡rias que salvaguardem os direitos destes
trabalhadores, cuja valorizaÃ§Ã£o profissional Ã© tambÃ©m essencial para a melhoria do desempenho das instituiÃ§Ãµes.

CompetÃªncia e responsabilidade

A prÃ¡tica recente mostrou que fusÃ£o do ServiÃ§o Nacional de Bombeiros (SNB) e do ServiÃ§o Nacional de ProtecÃ§Ã£o
Civil (SNPC) nÃ£o se traduziu na conjugaÃ§Ã£o dos esforÃ§os necessÃ¡rios para acorrer a situaÃ§Ãµes de calamidade.

A deficiente coordenaÃ§Ã£o do SNBPC (ServiÃ§o Nacional de Bombeiros e ProtecÃ§Ã£o Civil), a falta de experiÃªncia
prÃ¡tica no combate a incÃªndios dos seus responsÃ¡veis e a indefiniÃ§Ã£o do funcionamento e responsabilidades dos
vÃ¡rios organismos que o compÃµem sÃ£o questÃµes chave jÃ¡ identificadas que permanecem por resolver.
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Ã‰ hoje claro que a actuaÃ§Ã£o do SNBPC necessita de ser reequacionada nos diferentes nÃ-veis, desde a prevenÃ§Ã£o Ã
vigilÃ¢ncia e detecÃ§Ã£o antecipada atÃ© Ã coordenaÃ§Ã£o no combate aos incÃªndios florestais, destacando-se como factor
essencial, que nÃ£o pode continuar a ser esquecido, a adequada formaÃ§Ã£o de todos os elementos que compÃµem este
serviÃ§o.

O STAL considera que o combate eficaz aos fogos exige a clarificaÃ§Ã£o do papel das ForÃ§as Armadas no Ã¢mbito do
SNBPC, entendendo que estas podem assegurar com vantagem as operaÃ§Ãµes logÃ-sticas para as quais dispÃµem de
treino especÃ-fico, bem como prestar o apoio aÃ©reo necessÃ¡rio nas diversas vertentes, o que permitiria limitar as
actividades econÃ³micas especulativas em torno deste tipo de meios.

Por outro lado, o STAL defende a efectiva desmilitarizaÃ§Ã£o da carreira de Bombeiro Profissional, devendo o acesso
aos cargos de comando ser promovido de acordo com normas baseadas no direito constitucional e ordinÃ¡rio.

Apostar no diÃ¡logo

O STAL, como associaÃ§Ã£o sindical representativa dos bombeiros e profissionais das associaÃ§Ãµes humanitÃ¡rias,
reafirma o seu empenho e determinaÃ§Ã£o na defesa dos direitos laborais, no desenvolvimento das carreiras e
dignificaÃ§Ã£o do seu estatuto, na formaÃ§Ã£o profissional, na melhoria do serviÃ§o de protecÃ§Ã£o e socorro, na
negociaÃ§Ã£o e na contrataÃ§Ã£o colectiva.

Nesse sentido apela ao actual governo para que considere as propostas sindicais jÃ¡ apresentadas e que, em diÃ¡logo
com as estruturas representativas do sector, proceda Ã elaboraÃ§Ã£o e aplicaÃ§Ã£o das medidas mais urgentes para
garantir a seguranÃ§a dos cidadÃ£os e a salvaguardar os direitos dos profissionais.
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