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DELIBERAÇÃO 

N.º 59/2016 
 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 28 de Setembro de 2016 

 
 

MOÇÃO  
Os Fogos Florestais 

 

Todos temos presente o drama dos fogos florestais ocorridos no nosso país 

particularmente durante o passado mês de Agosto marcado por períodos que, do 

ponto de vista climatérico, tiveram consequências graves ao despoletarem condições 

favoráveis ao irrompimento de múltiplos e variados incêndios por todo o País e que 

necessitaram do total empenho e entrega das nossas Corporações de Bombeiros. 

Foram dias extremamente árduos exigindo esforço e sacrifício, disponibilidade e 

profissionalismo não só dos que participaram fora da região, mas também aos que 

asseguraram a retaguarda para que na nossa região estivéssemos em condições de 

continuar a responder aos nossos próprios eventuais problemas. 

Registamos com apreço o esforço realizado pelas Associações Humanitárias de 

Bombeiros que tornaram possível o funcionamento do aparelho operacional que 

respondeu às solicitações vindas um pouco de todo o País. 

É digno também de realce a capacidade demonstrada pelos diversos agentes da 

Proteção Civil Local e Regional que se envolveram em todas as operações a que 

foram chamados a intervir, revelando que o planeamento que tem vindo a ser 

promovido tem resultados positivos. 

As duas Corporações de Bombeiros do Concelho (Corpo de Salvação Pública dos 

Bombeiros Voluntários do Barreiro e os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste) 

participaram, com as suas equipas e comandos, integradas no dispositivo nacional de 

combate a incêndios florestais (DECIF) montado pela ANPC (Autoridade Nacional de  
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Proteção Civil) nos vários incêndios que ocorreram em todo o País (do Minho ao 

Algarve e também na Madeira) tendo as autarquias da região disponibilizado meios de 

transporte para a sua deslocação aos locais de operação assim como a cedência de 

meios de transporte para a substituição de equipas no terreno. 

Reconhecendo todo o esforço e empenho desenvolvidos na ajuda solidária ao 

combate aos fogos em vários pontos do país, a Assembleia Municipal do Barreiro 

saúda as corporações de bombeiros barreirenses, os Bombeiros Voluntários do 

Barreiro e os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste pela sua prestação e dedicação 

envolvidas na defesa do bem comum. 

Consideramos que devem ser promovidos os estudos indispensáveis à tomada de 

medidas que combatam eficazmente as causas que estão na origem deste flagelo que 

ciclicamente põe em risco pessoas e bens e afetam profundamente o ambiente e a 

riqueza nacionais, assim como a promoção das correções estruturais ás debilidades 

detetadas em diversas áreas do sistema de combate aos incêndios. 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro reunida a 28 de Setembro de 2016, ao 

mesmo tempo que saúda os Bombeiros do Concelho e de Portugal pela sua 

disponibilidade, abnegação, espirito de sacrifício e profissionalismo demonstrados, 

considera indispensável que quem tem competências na matéria dê passos 

significativos para a superação das múltiplas debilidades que se manifestam ao nível 

das causas que estão na origem dos fogos florestais e do sistema de combate aos 

incêndios. 

 
Aprovado por unanimidade 
 
 
Barreiro, 28 de Setembro de 2016. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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