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A situação que o país vive espelha a irresponsabilidade do Governo
17-Out-2003

SOBRE A VAGA DE INCÃŠNDIOS

O STAL, considera que a situaÃ§Ã£o caÃ³tica e de autÃªntica catÃ¡strofe provocada pela vaga de incÃªndios que assola o
PaÃ-s espelha a irresponsabilidade governativa do actual executivo PSD/PP, manifesta solidariedade para com os
bombeiros, trabalhadores e todos quantos estÃ£o envolvidos no combate aos fogos, bem como Ã s populaÃ§Ãµes atingidas,
lamentando desde jÃ¡ a perda de vidas humanas.

Â

A desorganizaÃ§Ã£o na coordenaÃ§Ã£o das opera-Ã§Ãµes e a falta de meios humanos e tÃ©cnicos, sÃ£o o reflexo de uma
polÃ-tica economicista que optou pela subserviÃªncia aos grandes interesses capitalistas, pelo clientelismo e pela
tentativa de desmantelamento dos serviÃ§os pÃºblicos, onde se inclui naturalmente o sector da protecÃ§Ã£o civil.

SituaÃ§Ã£o que tambÃ©m se faz sentir ao nÃ-vel das autarquias locais, sector que tem sido ao longo do mandato do actual
Governo fortemente penalizado por restriÃ§Ãµes orÃ§amentais que impedem uma desejÃ¡vel polÃ-tica de investimento em
meios humanos e tÃ©cnicos nas corporaÃ§Ãµes de bombeiros, bem como uma efectiva prevenÃ§Ã£o, nomeadamente ao
nÃ-vel da limpeza de matas e florestas.

Meios humanos diminuÃ-ram

Ao contrÃ¡rio do que o Governo agora propala, a verdade Ã© que o nÃºmero de meios humanos existentes para o combate
e prevenÃ§Ã£o aos incÃªndios Ã© hoje inferior ao que existia quando tomou posse.

De facto, e contrariando sugestÃµes por diversas vezes apresentadas pelo STAL no Ã¢mbito de reuniÃµes sobre o sector
dos bombeiros profissionais, a visÃ£o puramente economicista do Governo levou a um decrÃ©scimo substancial dos
Grupos de IntervenÃ§Ã£o Permanentes (GIPâ€™s) corpo especial de bombeiros criado fundamentalmente para tarefas de
prevenÃ§Ã£o e combate imediato aos incÃªndios.
SÃ£o profissionais que hoje faltam, de cuja existÃªncia depende em muito uma efectiva e pronta intervenÃ§Ã£o sobre
incÃªndios que deflagram.

Mas tambÃ©m os postos de vigia das florestas e as equipas de vigilantes mÃ³veis foram substancialmente diminuÃ-dos,
situaÃ§Ã£o que claramente restringe a capacidade preventiva.
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Por exemplo, sÃ³ no distrito de Viana de Castelo a reduÃ§Ã£o destes profissionais foi superior a 70%, bem como se
assistiu a uma reduÃ§Ã£o drÃ¡stica dos meios aÃ©reos, em 50%.

A lÃ³gica do lucro

Tal como na generalidade da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, a cedÃªncia do Governo aos interesses privados faz-se sentir
tambÃ©m neste sector.

E quando se preparam novas investidas sobre serviÃ§os pÃºblicos como a Ã¡gua e o saneamento, faz sentido lembrar as
crÃ-ticas que tÃªm vindo a ser tecidas por alguns autarcas, nomeadamente pela presidente da CÃ¢mara Municipal de Vila
de Rei, Ã forma como sÃ£o geridos os meios aÃ©reos de combate aos incÃªndios.

Ao invÃ©s de investir em meios tÃ©cnicos aÃ©reos que agora todos constatamos faltarem, a atitude do Governo tem sido a
de recorrer ao sector privado.

Mais uma vez aqui se prova que a lÃ³gica do lucro Ã© incompatÃ-vel com a prestaÃ§Ã£o de umserviÃ§o pÃºblico de
excelÃªncia â€“ aos privados proprietÃ¡rios dos meios aÃ©reos de combate dos incÃªndios interessarÃ¡ eventualmente que
estes deflagrem, pois sÃ³ assim poderÃ£o obter lucro!

Dignificar as carreiras

Num momento em que tanto se fala dos bombeiros, importa lembrar que o Governo PSD/PP nada tem feito no sentido
de responder Ã s suas justas reivindicaÃ§Ãµes.

A criaÃ§Ã£o da carreira Ãºnica de Bombeiro Profissional, a valorizaÃ§Ã£o profissional e salarial e a criaÃ§Ã£o de uma
portaria regulamentadora para os profissionais ao serviÃ§o das associaÃ§Ãµes humanitÃ¡rias de bombeiros voluntÃ¡rios
sÃ£o apenas algumas das questÃµes que o STAL hÃ¡ muito vem levantando junto do Governo, para as quais nÃ£o obtÃ©m
resposta.

Tal como a regulamentaÃ§Ã£o do Suplemento de Insalubridade Penosidade e Risco, que a realidade infelizmente prova
ser uma das prioridades mas que a insensibilidade e o economicismo cego do actual governo nega a todos quantos
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diariamente arriscam a vida em defesa das populaÃ§Ãµes.

O STAL continuarÃ¡, com os trabalhadores deste sector, a lutar pela dignificaÃ§Ã£o e pela valori-zaÃ§Ã£o profissional de
todos, certos de que sÃ³ assim poderemos amanhÃ£ responder com me-lhor eficÃ¡cia Ã s solicitaÃ§Ãµes humanitÃ¡rias que a
sociedade nos faz e de que sÃ³ assim Ã© possÃ-vel a prestaÃ§Ã£o de um serviÃ§o pÃºblico de qualidade!

Defesa da honra

Ao afirmar que os bombeiros profissionais â€œnÃ£o sabem apagar fogos nas florestasâ€•, o Coordenador do ServiÃ§o Naciona
de Bombeiros e ProtecÃ§Ã£o Civil afrontou a dignidade e a honra de todos os bombeiros profissionais.

Trata-se de uma atitude vergonhosa de quem nÃ£o reconhece os erros cometidos, nÃ£o sai do quartel e nÃ£o coordena e
agora se escuda com aqueles que efectivamente arriscam todos os dias a vida em prol da comunidade.

Estas afirmaÃ§Ãµes, vindas de quem se passeia em carros de luxo de valor superior a trinta mil contos e recebe um
ordenado que daria para pagar o vencimento a cerca de dez bombeiros, merecem o nosso mais vivo repÃºdio.
Os bombeiros profissionais tÃªm capacidade, experiÃªncia e preparaÃ§Ã£o como nenhuma entidade neste PaÃ-s detÃ©m. E
o STAL desafia o Coordenador do SNB a provar as patÃ©ticas afirmaÃ§Ãµes que fez, as quais deveriam desde jÃ¡ dar lugar
a um processo de demissÃ£o, que exigimos!

Solidariedade com as vÃ-timas

O STAL manifesta solidariedade a todos os profissionais e voluntÃ¡rios actualmente envolvidos no combate aos
incÃªndios que devastam o PaÃ-s, bem como Ã s populaÃ§Ãµes atingidas.

TambÃ©m aos familiares das vÃ-timas mortais a DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL apresenta sentidas condolÃªncias.

A actual situaÃ§Ã£o que atravessamos Ã© efectivamente de calamidade pÃºblica e lamenta-se que muito tardiamente o
Governo disso se tenha apercebido.
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As responsabilidades terÃ£o de ser encontradas e delas o Governo tambÃ©m nÃ£o pode fugir. A reacÃ§Ã£o foi tardia, mas
a prevenÃ§Ã£o foi de facto inexistente e a polÃ-tica economicista que tem vindo a prosseguir em muito contribui para a
notÃ³ria falta de meios humanos e tÃ©cnicos que o PaÃ-s inteiro jÃ¡ percebeu existir.

No fundo, nÃ£o Ã© sÃ³ a atitude deste ou daquele responsÃ¡vel que estÃ¡ hoje em causa. Ã‰ a atitude de todo um governo
incompetente que nÃ£o serve os interesses do PaÃ-s, dos trabalhadores e dos cidadÃ£os!

Vamos continuar a luta!
Pela dignificaÃ§Ã£o profissional!

Pelas carreiras!

Pelos salÃ¡rios!

Pelo suplemento de insalubri- dade, penosidade e risco!

Por um serviÃ§o pÃºblico
de qualidade!
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