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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Política Geral procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 53/XII – “Elaboração do Estatuto do 

Bombeiro da Região Autónoma dos Açores”. 

O mencionado Projeto de Resolução, subscrito pelos Grupos Parlamentares do PSD, 

CDS/PP e do PPM, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

a 26 de março de 2021, tendo sido enviado, no mesmo dia, à Comissão Especializada 

Permanente de Política Geral, por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia 

Legislativa.  

 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, decorre da faculdade legal atribuída 

aos Deputados nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada 

pela Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, 

de 27 de agosto e 2/2009, de 12 de janeiro, em conjugação com o disposto no artigo 

114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores (Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de 

novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro) 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento da Assembleia 

Legislativa. 

Nos termos do artigo 3.º da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, a matéria em apreço – “Administração Pública 

Regional” - é competência da Comissão Especializada Permanente de Política Geral. 

CAPÍTULO II 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE  

No âmbito da apresentação desta iniciativa legislativa, os proponentes argumentam, em 

sede de exposição de motivos, que “Os bombeiros dos Açores prestam um serviço de 

inestimável valor a cada uma das nossas ilhas, contribuindo, pelo cumprimento das 

complexas missões de que estão incumbidos, para a segurança e bem-estar das nossas 

populações. 

A abnegação e altruísmo que colocam no exercício das suas funções, e a disponibilidade 

para dar corpo ao lema “Vida por Vida” que demonstram nas situações mais críticas, 

elevam o nosso reconhecimento coletivo e, em conjugação com o investimento realizado 

ao longo dos anos pelos órgãos de governo próprio da Região, contribuíram de forma 

decisiva para a acentuada cultura de proteção civil da população açoriana. 

Na presente legislatura, na área da proteção civil, um dos mais relevantes desafios que 

se coloca aos órgãos de governo próprio da Região é a consagração do Estatuto do 

Bombeiro dos Açores. 

O “regime jurídico dos deveres, direitos e regalias dos bombeiros portugueses no território 

nacional” foi definido pelo Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, que estabeleceu um 

quadro de benefícios a atribuir aos bombeiros voluntários.  

O citado diploma foi, entretanto, alterado pela Lei n.º 48/2009, de 4 de agosto, pelo 

Decreto-Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro, e pelo Decreto-Lei n.º 64/2019, de 16 de 

maio, destacando-se esta quarta alteração por consagrar a atribuição de novos benefícios 

sociais aos bombeiros voluntários. 

A Região Autónoma da Madeira procedeu em 2010 à adaptação do regime nacional, 

através do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2010/M, de 20 de agosto, que foi alterado 

pela primeira vez em 2016, e pela segunda vez em 2018, com a criação do Estatuto Social 

do Bombeiro da Região Autónoma da Madeira, através do Decreto Legislativo Regional 

n.º 21/2018/M, de 22 de novembro. 

Na Região Autónoma dos Açores, o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses 

no território nacional, foi adaptado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2015/A, de 9 

de abril, que para além de identificar as entidades regionais competentes para o exercício 
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das atribuições e competências imputadas no Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, 

às diversas entidades nacionais, permitiu também que os bombeiros açorianos pudessem 

aceder ao conjunto de direitos e regalias consagrado no diploma nacional, de acordo com 

as nossas especificidades regionais. 

A evolução verificada ao longo dos últimos seis anos recomenda que se proceda a uma 

revisitação do quadro vigente, promovendo uma abordagem atual e sistematizada, 

necessidade assumida a título formal pelo XIII Governo Regional dos Açores, que no seu 

Programa de Governo, aprovado a 11 de dezembro de 2020 pela Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, indicou a intenção de criar o Estatuto dos Bombeiros 

dos Açores, num processo de diálogo com as Associações Humanitárias e com as 

estruturas representativas dos bombeiros. 

Trata-se de uma matéria da maior relevância, designadamente para garantir uma análise 

abrangente e estruturada das múltiplas componentes relacionadas com direitos, deveres 

e prerrogativas dos bombeiros açorianos. 

Num processo desta natureza, havendo competência dos dois órgãos de governo próprio 

da Região, entende-se que deve ser o governo a desencadear o processo, rentabilizando 

os recursos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores para o seu 

desenvolvimento e para a necessária articulação de procedimentos, sem prejuízo das 

competências a assumir pela Assembleia Legislativa quando for chamada ao exercício das 

suas atribuições”.  

Nesse seguimento os proponentes, através deste Projeto de Resolução, pretendem que a 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional 

que este: 

1. Promova os procedimentos necessários à elaboração de uma proposta de Estatuto 

do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores; 

2. Que o Estatuto acima enunciado contemple, entre outras matérias, a abordagem 

à natureza distinta, mas complementar, dos bombeiros voluntários assalariados e 

dos bombeiros voluntários não remunerados, e respetivas especificidades; 

3. Que a proposta a apresentar identifique também medidas específicas no âmbito 

da higiene, segurança e saúde no trabalho, nomeadamente o acesso a apoio 
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psicológico gratuito, assente numa visão de caráter preventivo sobre a saúde dos 

bombeiros; 

4. E que sejam ainda preconizadas medidas de incentivo ao voluntariado nos Corpos 

de Bombeiros da Região. 

 

 

CAPÍTULO III 

DILIGÊNCIAS  

Na reunião da Comissão, realizada a 30 de abril de 2021, o proponente procedeu à 

apresentação da iniciativa, tendo a Comissão, posteriormente, deliberado, por 

unanimidade, solicitar parecer escrito à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Ponta Delgada, cuja resposta deu entrada nos serviços desta Assembleia Legislativa, 

a 31 de maio de 2021. 

Deliberou ainda a Comissão ouvir, por videoconferência ou com recurso a outros meios 

telemáticos, o Senhor Secretário Regional da Saúde e Desporto, o Senhor Presidente da 

Federação dos Bombeiros dos Açores, o Coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em 

Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), o Representante do 

SINTAP e o Coordenador Regional do Sindicato dos Bombeiros Profissionais. 

 

 

CAPÍTULO IV 

AUDIÇÕES 

Da apresentação da iniciativa pelo proponente: 

O Deputado Carlos Ferreira (PSD) iniciou a sua intervenção referindo que os Bombeiros 

dos Açores prestam um serviço de inquestionável valor às nossas nove ilhas e contribuem, 

pelo desempenho das suas complexas missões, para a segurança e bem-estar das nossas 

populações. A abnegação e altruísmo que colocam no exercício das suas funções e a 

disponibilidade permanente para dar corpo ao lema "Vida por Vida" eleva o nosso 

reconhecimento coletivo e em conjugação, também, com o investimento realizado ao 

longo dos últimos anos pelos órgãos de Governo próprio da Região que contribuíram, de 
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forma decisiva, para a acentuada cultura de proteção civil da sociedade açoriana. Na 

presente legislatura, o PSD considera que, na área da Proteção Civil, um dos mais 

relevantes desafios que se colocam aos órgãos de Governo próprio da Região é a 

consagração do Estatuto do Bombeiro dos Açores, razão pela qual, os Grupos 

Parlamentares do PSD, CDS-PP e PPM apresentam a iniciativa em questão que pretende 

que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo 

Regional, em primeiro lugar, que promova os procedimentos necessários à elaboração de 

uma proposta de Estatuto do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores, em segundo 

lugar que o estatuto contemple, entre outras matérias, a abordagem à natureza distinta 

mas complementar dos Bombeiros Voluntários assalariados e dos Bombeiros Voluntários 

não remunerados e respetivas especificidades. Por último e, em terceiro lugar, a proposta 

apresentada identifica, também, medidas específicas no âmbito da higiene, segurança e 

saúde no trabalho, nomeadamente, o acesso a apoio psicológico gratuito assente numa 

visão de caráter preventivo sobre a saúde dos Bombeiros e que sejam, ainda, 

preconizadas medidas de incentivo ao voluntariado como nos corpos de Bombeiros da 

Região. 

 

 

Da Audição ao Secretário Presidente da Federação dos Bombeiros dos Açores, 

Senhor Manuel Soares Silvestre, ocorrida a 31 de maio de 2021: 

O Senhor Manuel Silvestre iniciou a sua intervenção demonstrando o seu apreço pelo 

preâmbulo deste projeto de resolução, realçando o serviço inestimável que os Bombeiros 

prestam às populações em todas as ilhas dos Açores. Referiu, também, que todas as 

iniciativas que visem a dignificação e melhoria de condições de trabalho dos Bombeiros 

são sempre bem-vindas e apreciadas. 

De acordo com o Presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, o projeto de 

resolução em apreço tem uma abrangência muito genérica que deverá ser depois 

esmiuçada num trabalho que competirá ao Serviço Regional de Proteção Civil, tal qual 

como está definido no seu preâmbulo. Na verdade, o Decreto-Lei nº 241/2007 de 21 de 

junho define aquilo que se convencionou chamar o Estatuto Social de Bombeiro. Também, 

neste documento, há uma alusão ao Estatuto Social do Bombeiro da Região Autónoma da 

Madeira, sendo que, neste projeto de resolução pretende-se definir, apenas, o Estatuto 

do Bombeiro dos Açores ou da Região Autónoma dos Açores. No preâmbulo faz uma 
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referência àquilo que foi feito no passado, pelo que é importante que se refira que no 

passado também se fizeram coisas boas. Quando se fez a adaptação à Região do decreto-

lei nº 241/2007 através do Decreto Legislativo Regional nº 10/2015/A, fez-se uma 

adaptação bastante lata em relação, por exemplo, ao Estatuto da Madeira. As entidades 

regionais passa ter outro conhecimento dos assuntos, houve uma majoração de regalias 

no âmbito da educação, fez-se incluir seguros de acidentes pessoais, com a atribuição da 

responsabilidade do seu pagamento aos municípios e abrangendo quer os Bombeiros do 

quadro ativo quer os órgãos executivos e até os infantes e cadetes. Foi, também, incluída 

a isenção à região das taxas moderadoras, criou-se e regulamentou-se o acesso a lares 

de terceira idade e cuidados continuados, no âmbito de programas de apoio à habitação, 

introduziu-se os apoios a conceder aos bombeiros. Há, portanto, um leque de matérias 

que já estão contempladas nesta adaptação à Região. No entanto, o decreto-lei nº 

64/2019, veio introduzir outras alterações, nomeadamente, a inclusão da bonificação do 

tempo de serviço para efeito de aposentação que tinha sido retirada anteriormente. 

Fazendo uma comparação com o Estatuto Social do Bombeiro da Região Autónoma da 

Madeira, uma vez que o mesmo é citado neste documento existem dois pontos comuns, 

o recenseamento dos bombeiros no Nacional e, ainda, o benefício da tarifa social na 

eletricidade, pelo que se tentou junto da EDA a criação de uma tarifa social a aplicar ao 

pessoal do quadro ativo, tendo sido considerada uma medida inconstitucional. Uma 

novidade que a Madeira tem contemplado no seu estatuto, é o apoio psicológico, embora 

aqui na região se faça, mas não esteja regulamentado sendo, na verdade, uma matéria 

que hoje em dia está a fazer muita falta porque os Bombeiros são por vezes confrontados 

com situações muito dramáticas e que podem causar problemas de ordem psicológica que 

se não forem devidamente acompanhados poderão ter sequelas ao longo do tempo. De 

acordo com o Sr. Manuel Silvestre, os pontos do projeto de resolução são latos, o que 

obrigará a um trabalho bastante profundo e profícuo com a participação de várias 

instituições que porventura terminará com a constituição de um grupo de trabalho para 

dar apoio ao Serviço Regional de Proteção Civil nessa matéria. O ponto 2 deste projeto 

de resolução aborda a natureza distinta, mas complementar dos Bombeiros Voluntários 

assalariados e dos Bombeiros voluntários não remunerados e respetivas especificidades. 

Este ponto terá de entroncar naquilo que também ainda não foi feito que é a adaptação 

à região do decreto-lei nº 248/2012 que define o regime jurídico dos corpos de Bombeiros 

e que permitirá que na região haja Corpos de Bombeiros Mistos, colmatando o vazio 

existente atualmente em termo da definição do Bombeiro Profissional. O ponto 3 tem uma 
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importância vital na questão de definir medidas específicas no âmbito da higiene, 

segurança e saúde no trabalho. Hoje, praticamente todas as associações, pelo facto de 

terem ao seu serviço Bombeiros Voluntários embora em regime assalariados, necessitam 

destes serviços, pelo que as associações necessitam de contratar os serviços de higiene, 

segurança e saúde no trabalho, trazendo custos acrescidos para o funcionamento das 

associações, assim como, a medicina no trabalho. 

O ponto 4 é um ponto fundamental na vida da maior parte dos corpos de bombeiros da 

região, uma vez que, é flagrante a falta de voluntariado, principalmente nas ilhas mais 

pequenas. É fundamental adotar medidas que visem fixar os jovens, tornando a função 

do Bombeiro apelativa. 

Em súmula, o Sr. Manuel Silvestre referiu que a Federação congratula-se com esta medida 

e, embora haja uma latitude de temas e assuntos que eventualmente poderão não ser 

concentrados, apenas, num único documento é preciso clarificar a designação, Estatuto 

Social ou Estatuto de Bombeiro contudo, irá melhorar significativamente a vida das 

Associação e dos Bombeiros. 

A Deputada Sabrina Furtado (PSD) interveio questionando se, relativamente ao ponto 2 

da proposta, do ponto de vista da Federação, considera que, no futuro, e de acordo com 

o que foi referido, os Bombeiros serão quase todos profissionais, formados em Escolas 

Profissionais, uma vez que o caminho do voluntariado será cada vez mais difícil, isto é, 

se no futuro continuarão a existir bombeiros voluntários não assalariados ou se terá de 

se caminhar no sentido de conseguir encaminhar as cooperações e associações para a 

profissionalização dos Bombeiros dos Açores. 

O Senhor Manuel Silvestre referiu que é de grande importância a adaptação à região do 

Decreto-Lei nº 248/2012 que permite a criação de corpos de Bombeiros mistos em que 

haja uma percentagem de bombeiros profissionais que são aqueles que já prestam 

funções na categoria de assalariados porque o regime jurídico assim obriga, mas que não 

deixe de haver a possibilidade de um cidadão qualquer que tenha disponibilidade para 

prestar o serviço em regime de voluntariado, que tenha o seu emprego, mas que goste 

dos Bombeiros, possa efetivamente entrar nesta missão dando o seu contributo ao Corpo 

Bombeiros. Portanto, sem partir para uma profissionalização completa, mas pelo menos 

uma percentagem de Bombeiros Profissionalizados. Atualmente, através do toque de 

sirene os Bombeiros voluntários que estão nas suas profissões acorrem ao quartel, sendo 

que o tempo de resposta não será o mesmo se tiver uma equipa profissional pronta a 

sair, pelo que, as contingências do nosso tempo, não se coadunam com esta situação. De 
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acordo com o Presidente da Federação, num futuro muito próximo, o caminho será 

efetivamente a profissionalização, uma medida que tem de envolver os municípios, uma 

vez que, não havendo corpos de Bombeiros municipais, terão de ser as associações a 

mantê-los. Terá que haver uma comparticipação financeira quer do Governo Regional, 

quer dos municípios, pelo que é imperativo que haja uma envolvência dessas duas 

entidades.  

A Deputada Sabrina Furtado questionou se, no entender da Federação, os benefícios 

sociais deverão ser aplicados só aos voluntários ou, também, aos profissionais. 

O Senhor Manuel Silvestre respondeu que os benefícios têm uma maior incidência em 

relação aos Bombeiros Voluntários, mas também tem uma aplicação aos Bombeiros 

Profissionais. Evidentemente que poderá não ser na mesma extensão na mesma 

quantificação porque efetivamente o Bombeiro Profissional irá auferir o seu vencimento 

de acordo com a categoria que desempenhar. 

O Deputado João Vasco Costa (PS) interveio fazendo referência ao facto de ser 

progressivo o afastamento dos jovens para se voluntariar, bem como, a dificuldade que 

existe em angariar voluntários para as cooperações de Bombeiros. Relativamente ao 

ponto 4 da resolução e, uma vez que foi referido que uma das formas de inverter, ou pelo 

menos incentivar o ingresso na função de Bombeiro seria a criação de cursos profissionais 

vocacionados para a formação de bombeiros, de modo a que os alunos terminassem com 

outras aptidões, nesse sentido, o Deputado João Vasco Costa questionou, em termos de 

incentivos para inverter esta tendência de falta de voluntariado, se a Federação tem mais 

ideias concretas, para além da referida anteriormente.  

O Senhor Manuel Silvestre referiu que, em termos de incentivos ao voluntariado, os 

municípios de uma forma geral por todos os Açores têm criado alguns incentivos, 

nomeadamente, a redução da taxa de abastecimento de água, redução ou isenção das 

taxas de construção e melhoramentos de habitação, o acesso livre às instalações 

desportivas dos municípios, entre outras. No entanto, estas medidas de uma forma geral 

não se aplicam à maioria dos jovens com 17 ou 18 anos que estão a ingressar no Corpo 

Bombeiros. Uma das medidas que, eventualmente, poderia ajudar seria a criação, em 

cada um dos corpos bombeiros, escolas de cadetes e infantes, assim, começariam desde 

pequenos a participar em atividades adequadas à sua idade e a ganhar o gosto pela 

função. Hoje em dia, a formação de um bombeiro até que ele possa integrar o quadro 

ativo, não se consegue fazer com menos de um ano ou um ano e meio, portanto, há um 

custo associado à Formação Inicial de Bombeiro (FIB). Depois da FIB os candidatos são 
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submetidos a um curso de tripulantes de ambulância que tem uma abrangência de horário 

de 35 horas e, posteriormente, um curso salvamento e desencarceramento (50 horas) e, 

no final, o estágio. De acordo com o Presidente da Federação, a criação de cursos de 

Bombeiros permitiria atenuar todo esse tempo até que os Bombeiros estejam prontos 

para integrar o quadro ativo, permitindo igualmente aos jovens perceber as ofertas de 

trabalho existentes nas corporações de Bombeiros.  

O Deputado Manuel Ramos (PS) referiu que a profissão de Bombeiro é exigente em termos 

físicos, pelo que questionou se os Bombeiros Profissionais deveriam ter acesso a uma 

aposentadoria antecipada.    

O Senhor Manuel Silvestre referiu que esta é uma questão fulcral e fundamental, uma vez 

que as Associações são jovens, mas têm já Bombeiros a atingir os 50/60 anos que já não 

conseguem dar resposta a muitas das solicitações que lhes são feitas. A Federação já fez 

algum trabalho nesse sentido, tentando, pelo menos, que se conseguisse criar um 

estatuto semelhante à Polícia de Segurança Pública (PSP) de modo que os Bombeiros se 

encontrassem numa situação de pré-reforma aos 55 anos. Sem essa pré-reforma, as 

Associações terão de manter esses Bombeiros ao serviço, no entanto, não poderão prestar 

alguns serviços de caráter operacional, sendo que as associações também não terão 

capacidade de absorver e integrar em serviços de administração, o que se irá traduzir em 

encargos financeiros e sociais que são incomportáveis. Há, efetivamente, a necessidade 

de se criar aqui um estatuto diferenciado para esta carreira que é uma carreira de 

desgaste físico rápida e para que os bombeiros possam ter uma reforma ou uma pré-

reforma a partir dos 55 anos. 

O Deputado Pedro Pinto (CDS-PP) questionou relativamente à equipa de primeira 

intervenção que, de acordo com o Senhor Manuel Silvestre é fruto de trabalho anterior, 

com o intuito de perceber exatamente que trabalho foi efetuado, o que são estas equipas, 

quais as suas competências e composição, o que se espera das mesmas e se estarão 

presentes em todas as corporações ou só em algumas. No que diz respeito ao Sistema de 

Pré-Reforma e assumindo um esquema semelhante ao da Polícia de Segurança Pública, 

sendo contudo este assunto da competência da Assembleia da República, questionou em 

que outras funções poderão ser as pessoas com formação em bombeiros e que exerceram 

uma atividade profissional remunerada de bombeiros ser úteis à sociedade após aquela 

idade em que se percebe que, do ponto de vista físico, já será difícil realizarem 

determinadas tarefas, mas obviamente poderão ser válidos para a sociedade. 
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O Senhor Manuel Silvestre referiu que o trabalho foi o resultado da constituição de um 

grupo de trabalho determinado pelo Governo anterior, no sentido de definir uma forma 

de financiamento às associações. Esse trabalho está no âmbito do Serviço Regional de 

Proteção Civil, e que a Federação tem em seu poder e poderá facultá-lo. A proposta final 

consistia em que esse financiamento às associações tivesse por base a contratação do 

número de elementos considerados necessários para constituir a tal equipa de primeira 

intervenção, nos termos do que está definido a nível nacional, ou seja, uma equipa da 

primeira intervenção constituída por cinco elementos. Nos Açores, só as maiores 

associações teriam, efetivamente, esse número de elementos. As restantes associações 

conseguiriam dar resposta às situações pontuais que surgiam. Essa proposta final 

entroncava numa comparticipação do Governo em 20 por cento e dos Municípios em 80 

por cento, o que no final se traduziria num montante global, de um milhão de euros, 

número redondos. No entanto, da parte da Associação de Municípios nunca houve uma 

adesão significativa pelo que o trabalho ficou por realizar em todas as associações. Todos 

os Corpos de Bombeiros beneficiavam desta equipa de primeira intervenção. A Federação 

pretende levar esse assunto novamente ao atual Governo porque entronca na Lei de 

Financiamento a nível nacional em que o Orçamento Geral do Estado todos os anos tem 

uma fatia desse respetivo orçamento para dar apoio às associações. Relativamente às 

funções da equipa de primeira intervenção, é um grupo de elementos que está no quartel 

pronto a sair ao minuto para qualquer pedido de socorro que seja feito precisamente para 

colmatar o facto de os Bombeiros poderem só chegar ao quartel algum tempo depois do 

toque da sirene. Nas Velas há uma viatura que é apenas tripulada por dois elementos. O 

protocolo com a Câmara Municipal está a financiar essa equipa de dois elementos, cuja 

missão fundamental, embora durante o dia esteja empenhada também noutras tarefas 

internas, é se houver um pedido de socorro ser a primeira equipa a avançar 

independentemente do pedido de socorro que vier a seguir com os outros elementos. 

O Deputo Pedro Pinto referiu que sendo equipas de cinco elementos e obviamente não 

podendo trabalhar 24 horas por dia, haveria da mesma forma Bombeiros de prevenção 

24 horas por dia. Questionou se o que era expectável com essa equipa seria simplesmente 

financiar cinco bombeiros independentemente de ser o bombeiro A, B, C ou D, ou era o 

financiamento daqueles cinco Bombeiros específicos e, portanto, teriam o seu horário de 

trabalho e fora dessas horas ao serviço deles seria feito por bombeiros voluntários. 

O Senhor Manuel Silvestre referiu que a intenção era garantir um período normal do 

serviço diurno, que é de uma forma geral o período de tempo que também está estudado 
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em que ocorrem mais acidentes e até mais intervenções e depois o serviço noturno seria 

complementado com os piquetes voluntários, o financiamento seria com base nesse 

pressuposto. 

O Deputado Pedro Pinto referiu que, na sua opinião, isso não resolveria todos os 

problemas do subfinanciamento das Associações, uma vez que nem todas seriam 

contempladas e estariam a falar apenas de cinco bombeiros em algumas das corporações 

dos Açores. Desta forma, questionou se, no entender da Federação, continuariam com 

um problema de subfinanciamento nas restantes corporações. 

O Senhor Manuel Silvestre esclareceu que a atribuição de elementos foi feita com base 

na equação de diversos fatores, nomeadamente, em termos de número da população 

proporcional, o número de fogos, área geográfica e até com base no fluxo turístico que 

se verificou nos últimos tempos na Região, uma vez que, principalmente em São Miguel 

aumentar a ocorrência de eventos nos Trilhos. Nessa perspetiva, todos os corpos de 

bombeiros seriam melhorados em termos de número de efetivos. As associações maiores, 

como a Ribeira Grande teriam um maior efetivo de acordo com o número de ocorrências. 

O Corvo, por exemplo, não necessita nem terá uma equipa de primeira intervenção, se 

tiver dois elementos efetivos é suficiente dada a proximidade do agregado populacional. 

Evidentemente que em termos de financiamento todo esse montante daria para suportar 

a manutenção desses postos de trabalho e com mais alguma percentagem de benefício à 

associação se poderia resolver a questão do financiamento das associações. A título de 

exemplo o Senhor Manuel Silvestre referiu que a Associação da qual faz parte tem 92,5 

por cento das suas receitas provenientes de protocolos de prestação de serviços com 

várias entidades, por isso se tudo o que vier além disso irá engrossar o bolo para ajudar 

a manter em funcionamento a associação, pelo que se apelas a que todas as Associações 

celebrem os seus protocolos de prestação de serviços. Relativamente às funções que os 

Bombeiros poderão desempenhar depois de estarem limitados na sua operação devido à 

sua idade ou condição física, a Federação entende que esses bombeiros poderão continuar 

a prestar os seus serviços dentro da associação, quer na manutenção de equipamentos e 

pequenas reparações, quer na manutenção dos quartéis e nas pequenas pinturas que já 

se faz no dia a dia, quer na formação, porque um bombeiro que esteve 20 anos ou 30 

anos ao serviço tem uma experiência muito grande que não deve ser desperdiçada, 

portanto, pode ser utilizado na formação das camadas mais jovens, nomeadamente, na 

questão das escolas dos infantes e cadetes. Deve aproveitar-se esta matéria, em 

articulação com o Governo, até porque faz parte do seu programa, a sensibilização das 
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populações em termos de matéria de segurança. Estes Bombeiros poderão prestar este 

serviço à população, através de cursos, por exemplo, de Suporte Básico de Vida e 

Primeiros Socorros, de modo que se possa chegar a uma formação e informação da 

população de uma forma geral. 

O Deputado João Vasco Costa referiu que, aquando das declarações do Presidente da 

Federação, no que diz respeito às equipas de primeira intervenção ficou a ideia de que o 

trabalho que estava a ser efetuado anteriormente não acompanhava tudo o que está a 

ser feito no continente e que, portanto, as equipas não teriam cinco elementos, mas que, 

entre todas as entidades envolvidas, teriam chegado mais ou menos a um consenso 

relativamente ao número que para cá seria satisfatório, pelo que questionou se as 

Corporações não terão necessidade de cinco elementos e se terão de ser adaptadas em 

função da sua dimensão, isto é, se de facto o número que estava previsto para os Açores 

é diferenciado de Corporação para Corporação.  

O Senhor Manuel Silvestre esclareceu que a nível nacional as equipas de primeira 

intervenção só são compostas por cinco elementos e na verdade tem havido alguma 

crítica. Na Região existem equipas de primeira intervenção que não são constituídas por 

cinco elementos, pelo que, em termos legislativos é diferente do que o que é proposto no 

Continente. Têm sido feitas adaptações à região de várias situações e neste caso o 

número de elementos que foi atribuído a cada corporação recebeu mais ou menos a 

concordância de todos os envolvidos. A única coisa que não foi consensual como já foi 

referido anteriormente foi a percentagem de comparticipação entre o Governo Regional e 

os Municípios, sendo que os municípios não aderiram e, também, algumas associações 

questionaram o porquê de, de acordo com o que está plasmado neste documento da 

atribuição de verbas dos municípios, determinadas corporações ou associações receberem 

menos do que o valor que já lhes era atribuído.  

O Deputado Carlos Furtado (CHEGA) questionou se, de acordo com o registo atual da 

falta de motivação para a carreira de Bombeiro, a médico prazo irão aparecer problemas 

no sentido de ter quadros de efetivos capazes de dar resposta às solicitações das 

populações. O facto de se não haver uma carreira remuneratória aceitável, se for revista 

a idade de aposentação e se efetivamente não existirem outros benefícios de ordem social 

que motive a carreira, a médio prazo poderá haver uma escassez do número de elementos 

dessas mesmas corporações o que poderá ser alarmante considerando os inestimáveis 

serviços que os Bombeiros prestam à sociedade.  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Comissão Especializada Permanente de Política Geral 

 

_________________________________________________________________________________________ 

CPG 14 

 

O Senhor Manuel Silvestre referiu que, sem querer ser alarmista, há sensivelmente três 

anos atrás numa entrevista e questionado sobre o mesmo assunto respondeu que não 

haveria a curto/médio prazo falta de Bombeiros, de acordo com as formações que 

estavam a decorrer em todas as corporações dos Açores. Atualmente, a Federação está 

preocupada com o futuro dos Bombeiros nos Açores porque realmente as ilhas maiores e 

que têm maior população logicamente têm uma base de recrutamento mais alargada o 

que lhes permite recrutar pessoal com mais alguma qualidade, no entanto, há uma 

dificuldade acrescida no recrutamento em ilhas mais pequenas.  

O Deputado Carlos Furtado questionou se a formação referida anteriormente pela 

Federação, com a duração de um ano e meio é remunerada ou se os jovens que a fazem 

por iniciativa própria à espera de uma carreira estão a investir o seu tempo sem qualquer 

remuneração. 

O Senhor Manuel Silvestre esclareceu que as Associações abrem as inscrições e os jovens 

inscrevem-se, passando por um processo documental um pouco complicado, são exigidas 

habilitações académicas mínimas, registo criminal, têm que fazer pré-requisitos, isto é, 

provas físicas e ainda uma prova de avaliação psicológica para saber se tem ou não 

capacidade psicológica para o desempenho do cargo. Há todo um gasto de tempo dos 

formadores, que normalmente recai sobre os elementos do quadro do comando ou dos 

elementos do quadro ativo mais habilitados para isso e que o fazem gratuitamente ao 

longo deste tempo. Tudo isto gratuitamente quer para os formadores que são internos 

dos bombeiros quer para os formandos. O aliciante é, apenas, que quando acabar o curso 

podem ter uma janela de oportunidade para ser Bombeiro. 

O Deputado Carlos Furtado afirmou que a formação deverá ser paga, tanto para os 

Formadores, como para os formandos e que, a proposta do PSD, CDS-PP e PPM deve ser 

revista de modo a corrigir esta assimetria. 

 

Da Audição ao Representante do SINTAP, Senhor. Luís Carlos Armas, ocorrida a 

31 de maio de 2021: 

O Senhor Luís Carlos Armas iniciou a sua intervenção referindo que o SINTAP está de 

acordo com o projeto de resolução apresentado, no que diz respeito à elaboração do 

Estatuto do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores. Referiu que, a Região Autónoma 

da Madeira já possui este estatuto desde 2018, pelo que os Açores terão finalmente o seu 

Estatuto. No entanto, o SINTAP alerta para a seguinte alteração, em vez de Estatuto do 
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Bombeiro deverá ser criado o Estatuto Social do Bombeiro da Região Autónoma dos 

Açores, para não confundir com outros estatutos, nomeadamente, profissionais ou 

remuneratórios. Com esta alteração pretende-se que este estatuto englobe áreas sociais 

e traga benefícios ao Bombeiros tanto assalariados como não assalariados, tais como, o 

apoio à eletricidade, o apoio psicológico, a isenção de taxas a faltas justificadas para o 

exercício da sua atividade operacional entre outros benefícios sociais. 

O Deputado João Vasco Costa (PS) referiu que deverá haver alguma clarificação entre o 

estatuto social do bombeiro para não se confundir com o estatuto profissional, pelo que 

questionou se há algum inconveniente em que este estatuto que se está aqui a propor 

elaborar tenha uma componente também profissional mais assumida ou se considera que 

apenas deverá ser prever a parte social. 

O Senhor Luís Carlos Armas referiu que a parte social é apenas uma sugestão, não sendo 

taxativo, no entanto, e considerando que estão previstos benefícios sociais e à 

semelhança do que tem acontecido na Madeira e no Continente o SINTAP considera que 

fará mais sentido o Estatuto Social do Bombeiro.  

O Deputado Carlos Ferreira (PSD) agradeceu os contributos dados pelo SINTAP, e referiu 

que o intuito deste diploma não seria limitar apenas à componente social, contudo, 

ouvidas as restantes entidades, o Governo e as Associações chegar-se-á à melhor solução 

para este passo que se pretende dar na valorização dos Bombeiros dos Açores. 

 

Da Audição ao Coordenador do STFPSSRA, Senhor João Decq Mota, ocorrida a 31 

de maio de 2021: 

Senhor João Decq Mota iniciou a sua intervenção referindo que o Sindicato dos 

Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas que hoje é 

autónomo está genericamente de acordo com este projeto de resolução, uma vez que é 

algo que há muito que tem vindo a ser reivindicado por este Sindicato. A Região Autónoma 

da Madeira fez publicar o Estatuto Social do Bombeiro da Região Autónoma da Madeira 

em 22 de agosto de 2018, sendo que o STFPSSRA teve a oportunidade de se pronunciar 

em relação a esse estatuto. Há elementos que merecem ser compensados pela sua ação 

profissional e humanitária, pelo que obviamente devem ser reconhecidos todos os 

Bombeiros, uma vez que são elementos de um dos sectores mais relevantes da Proteção 

Civil. O primeiro aspeto que apontamos é que existem condições para que esta 

Assembleia possa apresentar o estatuto e não a intenção de o fazer, ou seja, este projeto 
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resolutivo não passa de um conjunto de boas intenções que acaba por não legislar. Os 

Bombeiros precisam de passos concretos e reais, ainda que o Sindicato concorde com 

este projeto de resolução, ele não passa de uma recomendação ao Governo para que o 

Estatuto esteja elaborado no prazo de um ano a contar da data da aprovação desta 

resolução. São conhecidas as condições de trabalho de muitos destes Bombeiros na 

Região, em quartéis alguns degradados e com sérios constrangimentos para a prática da 

profissão, bem como constrangimentos no que diz respeito a horários. Estes homens e 

mulheres cumprem tão apropriadamente as suas funções de proteção de pessoas e bens, 

razão pela qual, o sindicato não se poupará a esforços no sentido de promover e dignificar 

estas instituições e os seus profissionais. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções 

Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas sempre se debateu e continuará a debater-

se pela regulamentação das condições de trabalho dos profissionais ao serviço das 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, dado que a proteção e o socorro das 

populações, é uma missão em grande parte assegurada por estes profissionais que se 

sentem constantemente desvalorizados há mais de duas décadas. Os sucessivos 

Governos parecem lembrar-se dos Bombeiros só quando é necessário colocar as suas 

vidas em risco. Além das promessas vagas nunca concretizaram as propostas do sindicato 

de regulamentação da carreira, sejam elas de âmbito regional como nacional. O sindicato 

tem se debatido igualmente pela resolução dos problemas de financiamento das 

associações humanitárias de voluntários muitas das quais estão em risco por falta de 

recursos financeiros, pela garantia do emprego estável, pelo direito à carreira e aos 

salários dignos, sendo que defendem instalação imediata de um salário no setor nunca 

inferior ao salário mínimo regional. O sindicato defende ainda o sistema de formação 

permanente, bem como, o fornecimento de fardamento e equipamento de proteção 

adequado que permita uma ação eficaz e ainda para mais nesta época. 

O Deputado Carlos Ferreira (PSD) referiu que, como consta dos considerandos deste 

projeto de resolução, havendo competência dos dois órgãos de Governo próprio, os 

partidos proponentes entenderam que o Governo Regional estaria em melhores condições 

de promover a criação e elaboração do Estatuto do Bombeiro rentabilizando para isso os 

meios que têm à disposição, nomeadamente o Serviço Regional de Proteção Civil e 

Bombeiros dos Açores que está em permanente articulação com as associações e também 

com os bombeiros propriamente ditos, sem prejuízo naturalmente das suas estruturas 

representativas. O Deputado Carlos Ferreira voltou a reforçar a opinião de que foram 

dados passos muito importantes ao longo dos últimos anos, também pelo Governo 
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anterior quer em relação às associações e ao sistema de Proteção Civil propriamente dito, 

quer em relação à melhoria das condições de trabalho dos Bombeiros, nomeadamente 

com a revisão da portaria de condições de trabalho dos Bombeiros tripulantes de 

ambulância e a iniciativa aprovada por unanimidade no Parlamento que levou à revisão 

da portaria nº 10/2010. Existem novos passos a dar e um deles é efetivamente a 

valorização dos Bombeiros e que passará por esta iniciativa e pelo trabalho que terá de 

ser realizado pelo Governo em conjunto com as entidades e associações do setor. 

Relativamente a esta iniciativa questionou se, para além dos pontos que estão, a título 

exemplificativo, apontados na componente resolutiva, há alguma outra área em que o 

STFPSSRA pudesse indicar alguma proposta concreta para ser contemplada no estatuto 

que, de acordo com o que é pretendido, deverá ser desencadeado por parte do Governo 

Regional. 

O Senhor João Decq Mota referiu que o STFPSSRA concorda genericamente com os 

considerandos que estão na proposta, sendo que o único aspeto negativo a apontar é o 

tempo para a elaboração do Estatuto, contudo e se o Governo aproveitar para negociar o 

Estatuto com os sindicatos representativos do setor poderá ganhar-se algum tempo, não 

descurando a importância e pertinência do assunto em questão. 

 

Da Audição ao Secretário Regional da Saúde e Desporto, Dr. Clélio Meneses, 

ocorrida a 1 de junho de 2021: 

O Secretário Regional Clélio Meneses iniciou a sua intervenção referindo que o projeto de 

resolução faz referência ao enquadramento legal desta matéria, nomeadamente a 

circunstância do decreto legislativo regional nº 10/2015/A de 09 de abril já proceder a 

alguma regulação do Estatuto de Bombeiro, sendo que esta é uma reivindicação de longo 

tempo por parte dos Bombeiros da região. Esta é uma questão complexa pelo que se 

exige uma reflexão profunda, desde logo com o Conselho Regional de Bombeiros que se 

está a programar para setembro de 2021 pelas questões pandémicas, sendo de extrema 

importância que se organize de forma sustentada um evento desta natureza e com esta 

importância e que poderá ajudar a resolver muitos dos problemas que estão a preocupar 

os Bombeiros dos Açores desde há muitos anos. Uma das questões fundamentais que 

esta evolução que os Bombeiros dos Açores estão a ter nalgumas localidades através da 

profissionalização, terminologia que causa algumas dúvidas no setor, a profissionalização 

de algumas das regalias, justas, dos bombeiros assalariados faz com que haja cada vez 
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mais dificuldade em arranjar bombeiros voluntários. É nesta dualidade entre Bombeiros 

Voluntários e Bombeiros assalariados que se têm de encontrar soluções que dignifiquem 

a atividade do Bombeiro, sobretudo a do Bombeiro Voluntário, que dignifique, estimule, 

motive e respeite o bombeiro. Já foram dados alguns passos na Região, mas há sempre 

algo mais a ser feito, e neste sentido há um aspeto a referir e que está relacionado com 

a higiene e saúde no trabalho. Uma das reivindicações que poderá fazer sentido é haver 

algum apoio de saúde aos Bombeiros da Região, nomeadamente em termos da saúde 

mental, apoio psicológico, entre outras. Através deste Estatuto do Bombeiro pretende-se 

consolidar de uma forma mais intensa e sobretudo intensificar com outros direitos, 

regalias e benefícios que façam com que haja mais pessoas a ter esta participação 

voluntária e generosa numa atividade com esta dimensão e com esta relevância social 

que são os Bombeiros. Da parte do Governo Regional haverá um esforço no sentido do 

reforço o que já existe e uma atualização do que foi feito em termos nacionais e não foi 

aplicado em termos regionais. O Governo Regional entende que a participação massiva 

dos Bombeiros, das suas associações, nas suas corporações e dos seus representantes, 

nomeadamente ao nível do Conselho Regional poderá ser um passo decisivo para a 

concretização deste Estatuto, de uma forma mais consensual e por isso eficaz. 

O Deputado Carlos Ferreira (PSD) interveio referindo que é fundamental continuar a ter 

Bombeiros Voluntários na Região, numa dualidade com paridade em relação aos 

Bombeiros Assalariados uma vez que é necessário dar continuidade ao caminho que tem 

sido percorrido ao longo dos anos, quer ao nível da melhoria do sistema de Proteção Civil, 

quer ao nível do financiamento das Associações e, também, ao nível da valorização do 

Bombeiro da Região Autónoma dos Açores. Há, por isso, necessidade de valorizar e 

dignificar o trabalho inestimável dos Bombeiros de uma forma muito concreta com a 

criação do Estatuto do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores. O Deputado Carlos 

Ferreira questionou se o prazo imputado pelo ponto 5 da componente deliberativa é 

considerado equilibrado, isto é, se este trabalho que o Governo Regional terá de 

desenvolver para a apresentação do Estatuto poderá ser realizado no prazo de um ano.  

O Secretário Regional Clélio Meneses referiu que o prazo de um ano poderá ser razoável 

considerando que a realizar o Conselho Regional de Bombeiros em setembro terão cerca 

de nove meses para proceder à apresentação desta proposta. 

O Deputado Carlos Furtado (CHEGA) referiu que, de acordo com as declarações do 

Presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, a formação de um Bombeira dura 

cerca de um ano, sendo que, não há lugar a qualquer pagamento aos formadores, que 
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são os Bombeiros mais experientes das Corporações, nem aos formandos que abdicam 

de um ano das suas vidas para tirar a formação de Bombeiro. Nesse sentido, questionou 

se o Governo Regional aceita que no Estatuto do Bombeiro dos Açores possa estar de 

alguma forma acautelada esta situação, que se não for resolvida poderá funcionar com 

um desincentivo à formação de novos Bombeiros.  

O Secretário Regional Clélio Meneses esclareceu que as questões relativas à formação são 

sempre relevantes em qualquer atividade, ainda para mais numa atividade voluntária e 

com a dimensão e a responsabilidade que tem a atividade de Bombeiro. Durante algum 

tempo e devido à situação pandémica houve uma paragem na formação, sendo que, ainda 

assim foram autorizadas algumas formações de Bombeiros, de caráter excecional, por 

forma a garantir que essas formações permitissem o adequado exercício das respetivas 

funções. A proposta colocada faz sentido, contudo, o Secretário referiu não se querer 

comprometer com algo que não tem a certeza de que consiga manter, tendo registado a 

proposta, uma vez que a mesma parece estar enquadrada naquilo que é a valorização do 

Estatuto do Bombeiro ao nível da sua formação.  

O Deputado Pedro Pinto (CDS-PP) referiu que nas audições anteriores a Comissão tomou 

conhecimento de um trabalho que terá sido realizado anteriormente, presume-se com o 

Governo Regional, no qual estava acertada a criação de equipas de intervenção, pelo que 

questionou se o Senhor Secretário Regional da Saúde e Desporto tem conhecimento deste 

trabalho e se poderá fazê-lo chegar à Comissão.  

O Secretário Regional Clélio Meneses afirmou que não tem conhecimento desse trabalho, 

mas que iria verificar se existia algum documento ou trabalho desenvolvido que pudesse 

fazer chegar aos Deputados.  

 

Da Audição ao Secretário Coordenador Regional do Sindicato de Bombeiros 

Profissionais, Senhor Evandro Teixeira, ocorrida a 29 de junho de 2021: 

O Senhor Evandro Teixeira iniciou a sua intervenção esclarecendo que o Sindicato dos 

Bombeiros Profissionais concorda com o projeto de resolução apresentado, contudo 

existem algumas reservas relativamente à questão de misturar, uma vez mais, no mesmo 

Estatuto o desenvolvimento da atividade de Bombeiro enquanto voluntário e enquanto 

profissional em regime laboral, algo que o Sindicato tem reivindicado ao longo dos anos, 

apesar de desempenharem a mesma função são dois regimes diferentes e, portanto, 

deveriam ser separados. A questão da atribuição do subsídio de risco, aquando da 
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discussão na Assembleia, foi muitas vezes utilizado o argumento que não havia Bombeiros 

Profissionais na Região Autónoma dos Açores, uma vez que o decreto-lei que define o 

Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros está limitado ao território do Continente. Ainda 

que se reconheça a limitação deste decreto, não havendo uma legislação regional para a 

matéria em causa deveria ser aplicada a legislação nacional. No final de Janeiro o 

Sindicato pediu um parecer ao serviço de Proteção Civil para saber qual o regime jurídico 

que se encontrava a vigorar na Região Autónoma dos Açores, sendo que a resposta foi 

que não havendo uma legislação regional sobre o assunto está a ser aplicado o decreto-

lei nacional, pelo que terão de reconhecer a existência de Bombeiros Profissionais nos 

Açores. O Senhor Evandro Teixeira referiu, também, que o argumento de que não poderá 

haver corpos mistos nos Açores é completamente falso, uma vez que, de acordo com o 

decreto-lei nacional a existência dessas corporações é possível. A portaria nº 133/2015 

de 16 de outubro que estabelece o desenvolvimento das carreiras de oficial bombeiro, 

bombeiro e bombeiro especialista do quadro ativo dos corpos de bombeiros mistos ou 

voluntários não pertencentes aos municípios, tem previsto os corpos de Bombeiros mistos. 

Outro aspeto relevante que importa referir, está relacionado com as audições anteriores 

nesta Comissão relativamente à última alteração ao decreto-lei nº 61/2019, regime 

jurídico que antigamente se designava por Estatuto Social e que o mesmo não está a ser 

aplicado na região o que é completamente falso. Não só se aplica à região como está 

consagrado no DLR nº 10/2015/A, onde se encontram os benefícios ao voluntariado. No 

que diz respeito à criação do Estatuto propriamente dito, o Sindicato de Bombeiros 

Profissionais nunca se opôs à criação de mais benefícios para os Bombeiros voluntários, 

uma vez que o voluntariado não pode acabar. Infelizmente, a sociedade não está virada 

para o voluntariado e, mesmo com os benefícios que se têm criado está a ser difícil 

angariar voluntários para desempenhar esta função. O Sindicato de Bombeiros 

Profissionais entende que o voluntariado tem de ser separado da parte profissional, há 

que incentivar o regime de voluntariado, mas isso não pode fazer com que os Bombeiros 

Profissionais sejam prejudicados, como aconteceu, por exemplo, com a atribuição do 

subsídio de risco que já poderia ter sido atribuído aos Bombeiros Profissionais, mas como 

não era possível atribuir aos Bombeiros Voluntários o mesmo não foi atribuído aos 

Profissionais, estando agora dependentes de um Estatuto que possa vir colmatar essa 

falha. 
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O Deputado Carlos Ferreira (PSD) iniciou a sua intervenção esclarecendo que o diálogo 

com as entidades e as instituições que são convidadas a participar nos trabalhos 

relativamente a este projeto de resolução permitem recolher informação adicional para 

que se possa enriquecer a discussão e formular as melhores soluções para os Bombeiros, 

neste caso, identificar as melhores soluções tendo em vista a criação do Estatuto do 

Bombeiro da Região Autónoma dos Açores que é também uma medida que consta no 

programa do Governo.  O PSD entende os Bombeiros Voluntários e os Bombeiros 

Assalariados ou Profissionais como complementares neste trabalho que é de enorme 

importância e relevância que é um trabalho sensível em que os Bombeiros, com grande 

regularidade arriscam as próprias vidas para salvar outras vidas e entendemos que esta 

complementaridade é fundamental e que deve continuar a existir. Não se pode abdicar do 

voluntariado, sendo que é fundamental manter e incrementar os incentivos ao 

voluntariado porque esta é uma das bases das Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários, sendo certo que, como foi realizado também ao longo dos últimos anos e, 

portanto, pelo anterior Governo há efetivamente funções que não podem ficar 

dependentes de funções específicas dentro do Sistema de Proteção Civil que não podem 

ficar dependentes de um regime de voluntariado. É nesse aspeto que se tem procurado 

progressivamente atribuir-lhes uma natureza remunerada e, portanto, profissional 

assalariada, mas um vínculo com remuneração. Deve manter-se os Bombeiros Voluntários 

criando incentivos ao voluntariado que é uma das grandes dificuldades das associações 

e, por isso de todo o sistema de Proteção Civil, quer da região, quer a nível nacional, mas 

também internacional e deve-se, efetivamente, apostar no incremento da natureza 

remunerada para as funções que assim o exijam no sentido de se ir aperfeiçoando o 

modelo, valorizando, qualificando e dignificando cada vez mais os Bombeiros da nossa 

região. De uma forma geral, este projeto de resolução pretende que o Governo inicie 

rapidamente o diálogo com as associações e com os bombeiros através das suas 

estruturas sindicais, no sentido de, no prazo máximo de um ano, apresentar a sua 

proposta de Estatuto de Bombeiro da Região Autónoma dos Açores. O PSD acredita que 

é um passo importante em conjunto com a dotação adequada de recursos de várias 

naturezas, no sentido da valorização da qualificação e do incentivo ao voluntariado dos 

bombeiros voluntários.  

O Senhor Evandro Teixeira esclareceu que concorda com as observações do Deputado 

Carlos Ferreira e, tal como tinha referido anteriormente, não são contra o regime de 

voluntariado nem a atribuição de benefícios aos mesmos, defendendo que os bombeiros 
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voluntários são necessários para o desempenho das funções dos Bombeiros. O problema 

do voluntariado não se resume apenas à função do Bombeiros, existe, neste momento, 

uma dificuldade enorme para conseguir elementos disponíveis para fazer parte dos órgãos 

associativos. O Sindicato reitera a sua posição a favor do voluntariado, dando o exemplo 

da situação de emergência que aconteceu em São Miguel e que foi dada a uma estrutura 

profissional devidamente coadjuvada por uma estrutura voluntária, é assim que deve 

continuar.  

O Deputado Carlos Furtado (CHEGA) questionou se o Sindicato tem conhecimento se os 

Bombeiros que hoje chegam ao Estatuto de Bombeiro, partiram todos ou quase todos do 

voluntariado, ou seja, se o voluntariado representa na estrutura de Bombeiros uma 

antecâmara à profissionalização desses bombeiros. Se assim for, o CHEGA entende que é 

ainda mais determinante valorizar o voluntariado, pois serão esses os futuros bombeiros 

profissionais. Tanto quanto possível, os Bombeiros Voluntários e os Profissionais devem 

funcionar com um corpo único em termos em termos de organização, no sentido 

precisamente de potenciar o voluntariado quer para os novos profissionais bombeiros, 

quer pela imagem que isso transmite à sociedade. 

O Senhor Evandro Teixeira esclareceu que os bombeiros, na sua maioria iniciam as suas 

funções como voluntários, e ainda que alguns passem a profissionais continuam muitas 

vezes a fazer voluntariado. Os Bombeiros iniciam como voluntários e, à medida que a sua 

carreira progride, vão frequentando formações, enriquecendo o seu conhecimento e, 

quando existe a possibilidade de pertencer ao Corpo de Bombeiros, ou seja, uma proposta 

de emprego atrativa, tornam-se Bombeiros Profissionais.  

O Deputado João Vasco Costa (PS) questionou se o Senhor Evandro Teixeira notou alguma 

diferença no risco desde a altura em que era voluntário para agora que é profissional. 

O Senhor Evandro Teixeira esclareceu que o risco está sempre presente, seja para o 

Bombeiro Profissional seja para o Bombeiro Voluntário, contudo, um bombeiro que faz 

desta função a sua atividade profissional, trabalha mais de 200 horas por mês entre 

trabalho remunerado e voluntariado, sendo que, o bombeiro voluntário trabalha cerca de 

50 a 60 horas por mês, logo o Bombeiro Profissional estará mais vezes exposto ao risco 

do que o Bombeiro Voluntário, no entanto, o azar pode chegar a qualquer hora, mesmo 

para quem faz menos horas. 

O Deputado Pedro Pinto (CDS-PP) se o acesso à categoria de Bombeiro Profissional carece 

de uma passagem por bombeiro voluntário ou um cidadão que queira ser Bombeiro 
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Profissional tem acesso a alguma formação profissionalizante logo de entrada para essa 

categoria. 

O Senhor Evandro Teixeira afirmou que, neste momento não há nenhuma formação 

profissional que permita adquirir competências de bombeiro ao nível do ensino. Qualquer 

cidadão que queira ser bombeiro tem sempre que se inscrever num Corpo Bombeiros aqui 

na Região Autónoma dos Açores como voluntário, tem que fazer uma formação inicial de 

Bombeiro de cerca de um ano, onde estão incluídos os cursos de transporte e de 

Salvamento de Desencarceramento que são as formações iniciais do Bombeiro e, no final, 

um estágio de seis meses. Ao fim de um ano ingressa no quadro ativo como Bombeiro de 

3ª classe. Quando há necessidade de recursos humanos é aberto um concurso interno 

com critérios bem definidos aos quais os Bombeiros Voluntários podem concorrer. 

Portanto, tanto a nível regional como nacional não há uma formação específica para a 

função de Bombeiro Profissional.  

 

 

CAPÍTULO V 

SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Política Geral deliberou 

emitir parecer favorável quanto ao Projeto de Resolução n.º 53/XII – “Elaboração 

do Estatuto do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores”, com os votos a favor 

do PSD, CDS-PP e PPM e com as abstenções com reserva para Plenário do PS e do BE. 

A Comissão considera que a iniciativa em apreço está em condições de subir a plenário 

para ser discutida. 

 

Santa Maria, 20 de setembro de 2021 

 

 

A Relatora  

 

        Elisa Sousa 
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O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

O Presidente  

 

Bruno Belo 
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Gabinete do Presidente 
 

 
  

 

   PARA: Comissão Especializada Permanente 

de Política Geral  

Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores 

Rua Marcelino Lima 

9901-858 Horta 

 

    

     

Sua referência:  Nossa referência: 

 Nº:       Proc.   Data:   Nº: 0010/2021  Proc.   Data: 30/05/2021 

 
 
Assunto: 

SOLICITAÇÃO DE PARECER ESCRITO SOBRE O PROJECTO DE RESOLUÇÃO Nº 
53/XII – “Elaboração do Estatuto do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores” 

  

Exmos. Srs., 

 Vimos, por este meio, agradecer a V.(s) Exa.(s) a oportunidade de enviarmos, para Vossa 

análise e apreciação, aquele que entendemos ser o nosso parecer sobre o projeto de resolução 

acima identificado. 

 Mais se informa que o conteúdo e teor do mesmo é de carácter público e, portanto, pode 

ser utilizado da melhor forma possível, sem restrições parciais ou totais, não existindo qualquer 

tipo de informação confidencial. 

 Estamos ao Vosso dispor para algum esclarecimento adicional que seja necessário e que 

venham a entender por oportuno,  

 Com os melhores cumprimentos, 
 
 

A BEM DA HUMANIDADE 

 

 

 

O Presidente da Direção 

João Paulo Arruda Medeiros 

E/1864/2021 Proc.º 109/53/XII 31/05/2021  
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PARECER DA ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
PONTA DELGADA SOBRE O PROJECTO DE RESOLUÇÃO Nº 53/XII  

“Elaboração do Estatuto do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores”  
 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada 
saúda a proposta da Assembleia Legislativa Regional dos Açores para a 
criação do Estatuto do Bombeiro dos Açores. 
 
Esta é de facto uma velha e muito ansiada aspiração por parte de todos os 
Bombeiros e também das respetivas Associações, porque permitirá o 
enquadramento jurídico-legal da carreira e da profissão de Bombeiro, 
definindo um conjunto de características especificas que não se coadunam 
com a Lei Geral do Trabalho, nem podem ficar consignadas num qualquer 
Acordo Coletivo de Empresa, porquanto não estando definidas em sede de 
Lei, nunca as mesmas poderiam ser cumpridas, salvaguardando os 
interesses e a defesa de ambas as partes – trabalhador e entidade patronal; 
 
De uma forma geral, todos somos unânimes em reconhecer a especificidade 
das funções, mas também a abrangência e a polivalência de saber e de 
experiência que um Bombeiro, com vínculo profissional ou não, tem de ter;  
 
Sempre que se se fala em Bombeiros, o cidadão comum associa a alguma 
situação de socorro, ou incêndio ou acidente; e de facto assim é, 
naturalmente, mas há, para o cumprimento destas duas funções básicas e 
essenciais de urgência, um conjunto de obrigações que têm de ser 
cumpridas;  
 
Assim sendo e tendo em vista a uniformização de procedimentos e a 
definição do Estatuto do Bombeiro da Região Autónoma dos Açores, entende 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada 
emitir o seguinte parecer: 
 
 

1. As Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários dos Açores 
são as entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros e cumprem, no 
âmbito da sua missão, uma função social essencial do Estado; Este é 
um principio básico e essencial que deve ser reconhecido e 
consignado na lei e no Estatuto;  

http://www.bvpd.pt/
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2. Os bombeiros, Voluntários e/ou com vinculo profissional são, por 
definição, uma profissão de risco; como tal, deve-lhes ser reconhecida 
essa condição, através da atribuição de um subsidio de risco, a 
suportar pelo Orçamento da RAA, a transferir para as respetivas 
Associações, mensalmente;  

3. Sendo uma profissão de risco, deve ser reconhecida como tendo uma 
elevada carga física e psicológica, devendo por isso ser definido um 
plano de antecipação da idade da reforma para os 55 anos de idade, 
desde que com um mínimo de 25 anos de quadro ativo como 
Bombeiro, nos anos anteriores ao pedido de aposentação;   

4. Às Associações e aos respetivos Corpos de Bombeiros, atendendo à 
especificidade da organização do trabalho, deve ser conferida a 
possibilidade de, por acordo entre as partes, estabelecerem 
organização e horário de trabalho de 24 horas, consecutivas; 

5. O Estatuto do Bombeiro deve conferir ao mesmo, o alivio da carga 
formativa obrigatória, alargando e atenuando a realização de 
formações obrigatórias, com vista à certificação e recertificação de 
competências, por parte do Serviço Regional de Proteção Civil e 
Bombeiros dos Açores, consoante a idade e a experiência e anos de 
serviço de cada Bombeiro;  

6. O Estatuto do Bombeiro deverá ter um âmbito regional para 
uniformização de procedimentos, de adoção de fardamentos e 
equipamentos, de forma progressiva e por um período inicial de 
transição, de forma a que a Região possa, pela primeira vez, 
uniformizar todos e cada um dos Corpos de Bombeiros dos Açores;  

7. O Estatuto deverá criar legislação que incentive o voluntariado, 
sobretudo na vertente sem vinculo profissional para com as 
Associações de Bombeiros, através da implementação de benefícios 
sociais, fiscais e financeiros, abrangendo ainda os bombeiros com 
vinculo, beneficiando e realçando a antecipação da idade da reforma e 
a equiparação a outros sistemas de proteção na saúde, como por 
exemplo a ADSE, ou outros mais favoráveis, conferindo ainda 
benefícios fiscais a empresas empregadoras de Bombeiros 
Voluntários; 

8. O Estatuto do Bombeiro deverá aprofundar e melhorar as condições de 
acesso e formação ao ensino superior para os Bombeiros e para os 
seus descendentes diretos, reforçando ainda as condições de acesso e 
pagamento a creches e jardins de infância e escolas do sistema 
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público regional, tendo em conta a área geográfica de residência e a 
localização das instalações sede do respetivo Corpo de Bombeiros;  

9. O Estatuto do Bombeiro deverá reconhecer a necessidade de 
acompanhamento psicológico gratuito, tendo em conta as 
necessidades de cada Corpo de Bombeiros;  

10. A definição da função do bombeiro como um elemento essencial 
do Estado no salvamento, emergência e socorro às populações, muito 
para além das valências de combate a incêndios e de socorro a 
sinistrados, deverá ser reconhecida e valorizada, como fator preferencial 
e de progressão numa nova carreira, sendo a formação noutras 
valências, como mergulho, salvamento em grande ângulo, na Busca e 
Resgate em Estruturas Colapsadas, entre outras, factores acumulativos 
para uma mais rápida progressão vertical na Carreira. 
11. A  equiparação dos Bombeiros com os trabalhadores em funções 
públicas para os regimes de carreiras, mas também de férias e licenças;  
12. A assunção das remunerações mínimas, diuturnidades e 

suplementos pelo orçamento regional a serem transferidos para as 
Associações humanitárias como entidades detentoras dos corpos de 
bombeiros;  

13. A centralização do SRPCBA como organismo de tutela e 
homologação dos Bombeiros do quadro regional;  

14. O Estatuto do Bombeiro deverá ainda proceder à revisão dos 
critérios de nomeação dos elementos do quadro de comando, duração 
e extinção das comissões de serviço dos adjuntos e do comandante, 
bem como criar orientações para a formação, promoções e exercício 
do poder disciplinar, entre outros; 

 
Em suma, somos favoráveis a esta pretensão, que deve ser concretizada 

de forma empenhada e com o contributo de todas as Associações de 
Bombeiros da Região Autónoma dos Açores, através de uma discussão mais 
ampla e abrangente que permita a definição do Estatuto e da Carreira de 
Bombeiro na Região Autónoma dos Açores, sendo que estamos disponíveis 
para participar activamente nessa discussão, estando, da nossa parte, em 
preparação uma proposta nesse sentido, que contempla todos os pontos 
acima expostos e que conta já com várias dezenas de páginas. 
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Estamos disponíveis para algum esclarecimento adicional que seja 

necessário,  
 
 

O Presidente da Direção 

 

 

 

 

João Paulo Arruda Medeiros 
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