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As Associações e Corpos de Bombeiros do Distrito de Lisboa reuniram em Assembleia Geral em Odivelas onde debateram a
De entre os vários temas discutidos, destaca-se o não pagamento atempado por parte da ANPC do valor referente
ao mês de Setembro (último da Fase Charlie) do Dispositivo de Combate aos Incêndios Florestais, assim como da
não renovação do Protocolo que existia com o Governo Civil de Lisboa desde 2003 e ainda o facto de as
Associações de Bombeiros desconhecerem em que moldes se vai processar o financiamento das suas
actividades através do Plano Permanente de Cooperação.
As principais decisões da Assembleia magna dos Bombeiros do Distrito de Lisboa foram:
1) Manifestar o seu total desagrado com o não pagamento atempado dos ECIN e ELAC do mês de Setembro;
2) Repudiar o comportamento autoritário e distante que a ANPC vem tendo com as AHB e os CB´s;
3) Como forma de protesto a todo este comportamento, as AHB e os CB's do distrito não se farão representar na
cerimónia da ANPC da "Homenagem ao Dispositivo" que se vai realizar no próximo dia 8 de Novembro;
4) Solicitar com carácter de urgência à ANPC que nos informem em que moldes se vai processar o financiamento
para o próximo ano;
5) Que o CE da LBP interpele o MAI de forma a vermos assegurado o regime de financiamento das AHB;
6) Enviar o seu protesto ao GCL e ao MAI pela decisão anunciada da não renovação do Protocolo e apelar para
que o mesmo seja contemplado para o presente ano.
Por último e no seguimento da deliberação do Conselho Nacional de Bombeiros em que propunha à ANPC o
adiamento da acção de informação/formação sobre a nova legislação para data posterior ao Congresso da LBP e
dado que a ANPC assim não o entendeu fazer, mantendo a data de 18 de Outubro, a Assembleia Geral das
Associações e Corpos de Bombeiros do Distrito, decidiram não comparecer na referida acção marcada para
Torres Vedras no próximo Sábado.
Fonte: Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa
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