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Regulamentar carreiras, corrigir injustiças, suprir carências
12-Fev-2014

STAL E STML DISCUTEM BOMBEIROS COM SECRETÃ•RIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO INTERNA

DelegaÃ§Ãµes do STAL e STML reuniram ontem, dia 11, com o secretÃ¡rio de Estado da AdministraÃ§Ã£o Interna, JoÃ£o
Almeida, a quem apresentaram um conjunto de problemas que afectam o sector dos bombeiros, designadamente a
questÃ£o das carreiras, antiga reivindicaÃ§Ã£o da classe, que continua sem resposta.Â
Ver comunicado

Perante a agudizaÃ§Ã£o dos problemas de grande dimensÃ£o existentes no sector dos Bombeiros, impunha-se conhecer
as intenÃ§Ãµes do Governo, tendo em conta a falta de respostas do Governo a propostas concretas apresentadas
oportunamente pelo STAL / STML e a notÃ-cias recentemente vindas a pÃºblico por uma AssociaÃ§Ã£o pretensamente
representativa de Bombeiros que anunciavam a existÃªncia de negociaÃ§Ãµes muito adiantadas com o Governo, no
Ã¢mbito de um grupo tripartido, relativamente Ã revisÃ£o das carreiras profissionais.

Quanto a esta questÃ£o em particular, o SecretÃ¡rio de Estado referiu desconhecer a existÃªncia de qualquer documento
ou proposta de revisÃ£o ou regulamentaÃ§Ã£o de carreiras, e negou a existÃªncia de qualquer grupo tripartido constituÃ-do
com essa finalidade.

Os Sindicatos manifestaram ainda a sua grande apreensÃ£o pelo bloqueio resultante da paralisaÃ§Ã£o do CEFA no
Ã¢mbito da formaÃ§Ã£o tÃ©cnica e profissional, o que impede os Bombeiros profissionais de reunirem as condiÃ§Ãµes
exigidas ao preenchimento dos cargos de chefia. A nÃ£o abertura de concursos para o preenchimento de chefias e subchefias, conjugada com a ausÃªncia de formaÃ§Ã£o certificada, leva a que os lugares de maior responsabilidade fiquem
vagos e para o seu preenchimento se recorra a outros bombeiros, com categoria, qualificaÃ§Ã£o e remuneraÃ§Ã£o muito
abaixo do legalmente exigÃ-vel.

Naturalmente que a formaÃ§Ã£o dos Bombeiros Ã© um aspecto essencial na prestaÃ§Ã£o de um serviÃ§o de qualidade Ã s
populaÃ§Ãµes e ao PaÃ-s, melhorando a sua capacidade de intervenÃ§Ã£o, a utilizaÃ§Ã£o operacional dos meios
disponÃ-veis e a coordenaÃ§Ã£o das suas acÃ§Ãµes no terreno. Torna-se assim urgente a publicaÃ§Ã£o de um Despacho
pelo membro do Governo com esta responsabilidade, a exemplo do Despacho publicado excepcionalmente em 2006
com esse objectivo. A este propÃ³sito, os Sindicatos referiram o interesse de presidentes de CÃ¢maras Municipais, em
particular a posiÃ§Ã£o manifestada recentemente pelo MunicÃ-pio de Lisboa, em abrir concursos de promoÃ§Ã£o, nÃ£o o
podendo fazer por falta de curso de promoÃ§Ã£o para o efeito.

Foram ainda colocados outros problemas que constituem justas preocupaÃ§Ãµes dos Bombeiros, quer ao nÃ-vel da
homologaÃ§Ã£o dos equipamentos de protecÃ§Ã£o, a uniformizaÃ§Ã£o dos fardamentos, ou seja, da conveniÃªncia de
existir um Ãºnico fardamento para todos os corpos de bombeiros municipais, e da equiparaÃ§Ã£o dos Bombeiros
destacados para determinados eventos Ã s forÃ§as de seguranÃ§a gratificadas, sendo aplicada a mesma Lei sobre os
gratificados prestados por estes.

Apresentada ainda a necessidade de reformular o problema do financiamento Ã s AssociaÃ§Ãµes HumanitÃ¡rias de
Bombeiros VoluntÃ¡rios, com algumas a fecharem portas por falta de condiÃ§Ãµes para subsistir, sendo que as
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comparticipaÃ§Ãµes das Autarquias sÃ£o insuficientes para corresponder Ã s necessidades com que diariamente se
deparam.
O SecretÃ¡rio de Estado da AdministraÃ§Ã£o Interna comprometeu-se a, caso o governo proceda Ã revisÃ£o da carreira de
bombeiro, o STAL e o STML serÃ£o chamados a pronunciar-se sobre o diploma em causa, pois Ã© indispensÃ¡vel a
participaÃ§Ã£o das estruturas sindicais na sua elaboraÃ§Ã£o. Quanto Ã formaÃ§Ã£o desconhecia que a mesma se
encontrava bloqueada e irÃ¡ encontrar uma resposta a breve trecho. Em relaÃ§Ã£o Ã s outras matÃ©rias, fardamento e
equipamento de qualidade, bombeiros gratificados e financiamento das associaÃ§Ãµes irÃ¡ tentar encontrar as soluÃ§Ãµes
mais adequadas em conjunto com outras tutelas do governo e com a AssociaÃ§Ã£o Nacional de MunicÃ-pios
Portugueses e informar os Sindicatos das respectivas propostas, lamentando o STAL e o STML a ausÃªncia de
respostas concretas e a insistÃªncia numa polÃ-tica de cortes e desinvestimento, cujos efeitos ficaram patentes nas
consequÃªncias trÃ¡gicas da vaga de incÃªndios do Ãºltimo VerÃ£o.

Os Sindicatos tiveram ainda oportunidade de vincar e reafirmar a sua total determinaÃ§Ã£o e empenho na luta e defesa
dos direitos dos trabalhadores do sector, na formaÃ§Ã£o profissional de todos os bombeiros, no combate a todas as
formas de exploraÃ§Ã£o e precariedade laboral, na clarificaÃ§Ã£o da organizaÃ§Ã£o das estruturas deste sector da
protecÃ§Ã£o civil, bem como a disponibilidade para encontrar soluÃ§Ãµes com vista a colocar um ponto final numa
situaÃ§Ã£o que se tem vindo a arrastar e a agravar com o passar dos anos.
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