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DELIBERAÇÃO 

N.º 60/2016 
 
 
 

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

 
 
 

VOTO DE LOUVOR 

CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO BARREIRO 

 

Este ano tivemos mais um Verão onde os incêndios florestais se multiplicaram 
por todo o País, destruindo matas e muitas casas de habitação. 

As estimativas apontam para cerca de 160 mil hectares ardidos, ou seja, 160 
mil campos de futebol. 

Há uma década que Portugal não registava tanta área ardida como em 2016 
(2013 e 2010 estiveram próximos em território queimado, mas todos os outros 
ficaram muito abaixo). 

Mais do que em 2016, só em 2005, 2003,1995 e 1991. 

Em apenas duas semanas, entre 5 e 19 de Agosto, arderam mais de 100 mil 
hectares em Portugal, o que associa às condições climáticas que se registaram 
nesses dias - tempo seco, quente e ventoso, ou seja, a conjugação de todos os 
fatores amigos do fogo - e que dificultaram muito o trabalho dos bombeiros. 

Na divisão por Regiões, a Região Norte foi a mais afetada pelos fogos este 
ano, com cerca de 60% da área ardida. Segue-se a Região Centro com30%, o 
Algarve com 4% e a Madeira com 3,3%. 

Numa ação solidária e interveniente na segurança de pessoas e bens, 
estiveram mais uma vez as Corporações de Bombeiros Voluntários de todo o 
País, incluindo as do Concelho do Barreiro. 
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Para combater incêndios a dezenas e centenas de quilómetros do seu 
Concelho de origem. 

Mais uma vez, num espírito de associação humanitária, os Bombeiros 
Voluntários, estes cidadãos e cidadãs, deixaram a sua vida familiar e 
profissional para socorrerem as populações e os seus bens, de forma 
abnegada e corajosa. Colocando, por vezes, em risco a própria vida. 

 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em Sessão Ordinária, no 
dia 28 de Setembro de 2016, delibera: 

- Aprovar um voto de louvor às Corporações de Bombeiros: – “Bombeiros 
Voluntários do Barreiro-Corpo de Salvação Pública” e “ Bombeiros Voluntários 
do Sul e Sueste” pela forma altruísta, solidária e competente como têm 
desempenhado as suas intervenções, que muito dignificam o nosso Concelho. 

 
Aprovado por unanimidade 
 
 
Barreiro, 28 de Setembro de 2016. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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