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Declaração de voto - Protocolos a celebrar com as 
Associações de Bombeiros do Concelho

O Srº Presidente da Câmara Municipal de Loures e a maioria de vereadores do PS apresentou, 
em 21 de Dezembro, as propostas de Protocolos a celebrar com as Associações de Bombeiros 
para os anos de 2011 e 2012.

Em primeiro lugar, manifestamos o total repúdio pela forma como a maioria absoluta do PS na 
Câmara Municipal de Loures se atreve a impor alterações substanciais nos apoios às nossas 
Corporações  de  Bombeiros  para  2011  nesta  altura  do  ano.  Sabemos  que  se  realizaram 
diversas reuniões para discutir estas questões. Sabemos que a primeira proposta era bem mais 
gravosa  que  a  atual.  Mas  a  discussão  iniciou-se  com  o  ano  a  decorrer,  sem  que  as 
Associações soubessem o que as esperava.

Acresce que as reduções dos apoios municipais acontecem há já diversos anos, causando 
uma situação progressivamente mais difícil aos Bombeiros do nosso concelho.

Também a Câmara Municipal de Loures não desconhece que, simultaneamente, os Bombeiros 
sofrem de outros ataques,  de que são exemplo mais flagrante as novas condições para o 
transporte de doentes. Um pouco de respeito pelo seu papel em defesa da nossa segurança, 
originaria, sem dúvida, uma atitude mais solidária e de proximidade do Município.

Os apoios municipais contemplados nos protocolos agora apresentados reduzem-se, em dois 
anos em mais de 360 mil euros, o que significa um brutal agravamento das condições em que 
prestam a sua atividade.

Acresce que a Câmara Municipal de Loures e o seu Presidente bem sabem que a eliminação 
dos  apoios  à  aquisição  de  viaturas  corresponde,  em  concreto,  à  impossibilidade  de 
aproveitamento de apoios obtidos através do QREN, perdendo as nossas populações um meio 
de socorro que muito útil seria.

Em síntese, queremos afirmar que uma entidade pública não pode desprezar a segurança dos 
seus  munícipes.  Loures  foi  conhecido  e  reconhecido  como  Município  que  mantinha  uma 
política exemplar de apoio às suas Associações de Bombeiros. Infelizmente, pela mão da atual 
maioria, deixa de o ser.

O futuro  imediato  apresenta-se muito  difícil  para  os bombeiros portugueses,  e  para  os de 
Loures em particular. Num momento em que há cada vez mais Associações em risco de cessar 
a sua atividade, também em Loures corremos o risco de ter partes do nosso território não 
cobertas em matéria de segurança e proteção civil.  As populações do nosso concelho ficam 
assim, num momento particularmente difícil, privadas de meios necessários à sua defesa e à 
sua segurança.

Por tudo o que afirmamos, as propostas de protocolos não podiam ter o nosso acordo. Face à 
importância que as verbas previstas no protocolo têm para as Associações de Bombeiros, os 
vereadores da CDU, conscientes deste facto, abstiveram-se.

Loures, 21 de Dezembro de 2011   
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