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Associações Humanitárias de Bombeiros despedem trabalhadores!
29-Fev-2008

Os Trabalhadores das Associações Humanitárias de Bombeiros que desempenhavam as suas funções nas Brigadas
Helitransportadas recebem carta de rescisão de contrato em vésperas do dia Nacional da Protecção Civil!
Nas últimas semanas, têm vindo a ser enviadas cartas de rescisão de contratos de trabalho, por parte das Associações
Humanitárias de Bombeiros aos seus trabalhadores, que, por protocolos celebrados com a Autoridade Nacional de
Protecção Civil, desempenhavam as suas funções nas Brigadas Helitransportadas, comummente designadas de
“canarinhos”.
O STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, como sindicato amplamente representativo dos
trabalhadores que exercem diariamente a nobre missão da protecção civil, considera que esta é uma situação inaceitável,
antidemocrática e ilegal, que assume contornos de inegável hipocrisia quando, por despacho de 21 de Fevereiro de
2008, o Ministro da Administração Interna, instituiu o dia 1 de Março como o Dia Nacional da Protecção Civil.
Para assinalar esta data, o Governo Português, por intermédio da ANPC, promove em Lisboa um desfile com a
participação de vários agentes da Protecção Civil e entre estes, elementos das referidas Brigadas Helitransportadas, que
em virtude desta situação correm o risco de ver cessar os seus contratos de trabalho com inegáveis prejuízos pessoais
que, certamente, se irão reflectir também no dispositivo de protecção civil existente em Portugal.
Este desfile que pretende, conforme ofício da própria ANPC valorizar “a criação da ANPC” que “ consolidou o passo
necessário para garantir, em permanência a segurança das populações e a salvaguarda do património, mediante a
prevenção de acidentes graves e catástrofes, a gestão dos sinistros e dos danos colaterais” associa-se assim, com
inegável oportunismo e hipocrisia a movimentações no sentido de prejudicar os trabalhadores que estão, justamente na
primeira linha das garantias que a ANPC declara promover.
O STAL, saudando embora a instituição de uma data que promove a importância da protecção civil, não pode alhear-se de
uma situação que visa prejudicar os seus actores fundamentais e exige que de imediato cessem estas pressões junto dos
trabalhadores e que, sejam iniciadas negociações com o sindicato que permitam resolver a situação destes trabalhadores
que, desempenhando embora estas funções nas Brigadas Helitransportadas, continuam a ser trabalhadores das
respectivas Associações Humanitárias de Bombeiros, vivendo assim uma situação de incerteza que não pode, nem deve
manter-se.

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2008
A Direcção Nacional do STAL
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