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Os Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, irão tocar a sirene (todos os dias às 21 horas) para protestarem contra o
Pretendemos que dignifiquem a nossa estrutura, que nos disponibilizem mais meios de socorro e de emergência, e que
Uma vez esgotadas todas as tentativas de negociação, para alterar erros graves que irão afectar não só os bombeiros, m
Assim, e a partir das 00h00 do dia 9 de Dezembro:
1. Passaram a ser negados todos os pedidos DE INFORMAÇÃO da Autoridade Nacional de Proteção Civil
(ANPC), naturalmente que qualquer despacho de meios de socorro, recebidos via Comando Distrital de
Operações de Socorro (CDOS) ou Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), SERÃO NATURALMENTE
EXECUTADOS e cumpridos;
2. Deixou de ser transmitida qualquer INFORMAÇÃO de ocorrências à ANPC;
3. Passou a ser recusada a integração no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR);
4. Faltaremos a todas as cerimónias oficiais em que estejam presentes membros do Governo e/ou membros da
ANPC.
Os Bombeiros Voluntários reclamam:
• O cartão social do bombeiro, como factor de incentivo ao Voluntariado;
• Mais e melhores meios para o socorro e emergência;
• Uma direção nacional de bombeiros &quot;autónoma independente e com orçamento próprio&quot;;
• Um comando autónomo de bombeiros.
Informamos a população de Paço de Arcos e de Caxias, que a sua segurança continuará a ser
normalmente assegurada com os mesmos níveis de prontidão e socorro, mas articulando-se agora entre
os vários corpos de bombeiros entre si, a acção operacional, de resto como antes o fizeram.
Não há protecção civil sem bombeiros!
Queremos fazer parte da solução, mas não compactuaremos com decisões que prejudicam a população e os
bombeiros, e não beneficiam a qualidade de resposta operacional no socorro e na emergência.
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos
10 de Dezembro de 2018
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