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Bombeiros exigem respostas do Governo
20-Mai-2004

CONCENTRAÃ‡ÃƒO MINISTÃ‰RIO DA ADMINISTRAÃ‡ÃƒO INTERNA 25 MAIO, 10 H

A importÃ¢ncia dos Bombeiros Ã© reconhecida por toda a sociedade portuguesa, mas o Governo continua a ignorar as
nossas justas reivindicaÃ§Ãµes.

Â

A formaÃ§Ã£o profissional e a criaÃ§Ã£o de uma carreira Ãºnica de bombeiros profissionais (municipais e sapadores) sÃ£o
apenas dois tÃ³picos de um extenso conjunto de reinvindicaÃ§Ãµes que hÃ¡ muito se vem apresentando.

Outra necessidade premente prende-se com a necessidade de ser publicada uma Portaria de RegulamentaÃ§Ã£o de
Trabalho para os profissionais que hoje laboram nas AssociaÃ§Ãµes HumanitÃ¡rias de Bombeiros VoluntÃ¡rios.

A situaÃ§Ã£o caÃ³tica e de autÃªntica catÃ¡strofe provocada pela vaga de incÃªndios, que assolou o paÃ-s no passado
VerÃ£o, espelhou a irresponsabilidade do actual executivo PSD/PP.

A desorganizaÃ§Ã£o na coordenaÃ§Ã£o das operaÃ§Ãµes e a falta de meios humanos e tÃ©cnicos sÃ£o reflexos de uma
polÃ-tica economicista, que se caracteriza 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.

Importa ainda lembrar que continua por ser emitido o despacho de regulamentaÃ§Ã£o dos cursos de promoÃ§Ã£o e de
estÃ¡gio, mantendo-se assim milhares de bombeiros profissionais com as carreiras congeladas e impossibilitando-se o
ingresso de novos profissionais.

Num momento em que o paÃ-s se prepara para ser palco de grandes iniciativas de dimensÃ£o internacional que trarÃ£o
ao territÃ³rio nacional milhares de turistas, a atitude governativa para com a seguranÃ§a dos cidadÃ£os e o desrespeito
que continua a revelar por aqueles que directamente os salvaguardam nÃ£o pode ser tolerada.

Para exigir do Governo respostas concretas aos problemas destes profissionais, o STAL agendou para 25 de Maio, a
partir das 10 horas, frente ao MinistÃ©rio da AdministraÃ§Ã£o Interna em Lisboa, uma concentraÃ§Ã£o de Bombeiros, na
qual te convidamos a participar.
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Estamos em luta:

Pela formaÃ§Ã£o profissional
Pela carreira Ãºnica
Pelo descongelamento das carreiras
Pela RegulamentaÃ§Ã£o do Trabalho nas AssociaÃ§Ãµes HumanitÃ¡rias
Pela valorizaÃ§Ã£o e dignificaÃ§Ã£o
Â
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