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Recomendação 

Protecção social para os bombeiros voluntários 

Os Bombeiros Voluntários no quadro actual são imprescindíveis em inúmeras 

tarefas essenciais, desde a emergência pré-hospitalar, combate a incêndios, 

proteção e socorro de pessoas em perigo, salvaguarda de bens, colaboração 

no socorro a náufragos e buscas, sensibilização em matéria de autoproteção e 

de risco, apoio à comunidade, serviço de proteção civil, entre outros. 

Considerando ainda que a proteção de vidas humanas e de bens em perigo, 

tantas vezes conseguidas por atos de coragem e abnegação dos soldados da 

paz, deve ser credora do reconhecimento da comunidade e das suas 

instituições, não só por atribuição de incentivos, mas, principalmente através de 

uma forma de sublinhar o reconhecimento pela coragem e dedicação destes 

elementos.  

O reconhecimento para com o trabalho inestimável dos Bombeiros não pode 

ficar apenas pelas intenções, tem mesmo de se tornar real e concreto. Por isso, 

queremos que o concelho implemente medidas concretas em que reconhece o 

valor destas mulheres e destes homens que se sacrificam e arriscam a vida 

para salvar vidas e proteger pessoas e bens. 

Assim sendo, a assembleia Municipal de Ílhavo no dia 30 de setembro 

de 2016, recomenda à Câmara Municipal de Ílhavo a implantação com caracter 

de urgência das seguintes medidas: 

a) Beneficiar do seguro contra acidentes pessoais, celebrado e pago pela 

Câmara Municipal, para os casos previstos na lei.  

b) Prioridade na atribuição de habitação social promovida pela Câmara 

Municipal de ílhavo, quando em igualdade de condições sociais e de 

candidatura com outros candidatos. 
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c) Prioridade, em igualdade de condições profissionais e sociais e de 

candidatura com outros candidatos, ao emprego na Câmara Municipal; 

d) Prioridade na atribuição de bolsas de estudo, nos termos do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior de 

Residentes no Concelho de Ílhavo, desde que em igualdade de condições 

sociais e de candidatura com outros candidatos; 

e) Isenção no pagamento de taxa das licenças de construção, beneficiação e 

ampliação de casa para habitação própria e permanente, incluindo anexos e 

garagens (exceto construção de piscinas); 

f) Os bombeiros e suas famílias têm acesso gratuito ou desconto significativo 

nos Pavilhões Municipais, Centros Culturais e outros eventos promovidos ou 

copromovidos pela Câmara Municipal; 

g) Receber apoio inicial para o encaminhamento jurídico em processos 

motivados por factos ocorridos no exercício das suas funções; 

h) Acesso gratuito ou desconto significativo às piscinas municipais, sem 

prejuízo do respeito pela lotação prevista; 

i) Ser agraciado com distinções honoríficas por serviços relevantes e 

extraordinários prestados à causa dos Bombeiros, por actos de coragem e 

abnegação no salvamento de pessoas, animais ou bens e ainda pela 

assiduidade revelada por um serviço efectivo com exemplares comportamento 

e dedicação: 

j) O agregado familiar dos bombeiros falecidos em serviço tem direito a apoio 

jurídico e administrativo gratuito em processos de carácter social, decorrentes 

da morte do bombeiro. 

Ílhavo, 30 de setembro de 2016  

O Representante do Bloco de Esquerda 
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