
único caso no País embora se comece a falar 
em aplicar o nosso exemplo em casos simila-
res. Temos recebido muita gente de fora que 
vem observar como nós fizemos.
Mas nós estamos a fazer a travessia do deser-
to. Além do processo de fusão ter sido inédito 
e difícil, manter a nossa atividade como nós 
temos feito, dividida em dois quartéis, respon-
der a mais de 40% das ocorrências, profissio-
nalizar grande parte da estrutura sobretudo 
durante o dia, constitui um desafio enorme”. 
A sua própria formação também tem sido 
uma grande aposta…
“Nunca estou conformado com o meu nível de 
conhecimento. Tento transmitir isso para os 
bombeiros. Nós desempenhamos uma ativi-
dade que está, constantemente, em evolução. 
A evolução tecnológica e académica nesta 
área têm sido enormes.
Do ponto de vista pessoal tenho feito um in-
vestimento grande nessa área. Procuro fre-
quentar formações de nível académico, algu-
mas no estrangeiro, além daquelas que vão 
surgindo por cá. Mas no nosso corpo de bom-
beiros temos um volume de formação que 
ultrapassou as dez mil horas em 2019. Aquilo 
que fazemos hoje é mais exigente e mais rigo-
roso. Assenta num plano tecnológico e cien-
tífico muito grande e já não é empiricamente 
que se tomam algumas decisões. A responsa-
bilização é outra e o quadro legal que nos está 
subjacente é uma realidade”.
Tem a ambição de chegar mais longe do que 
ser comandante de um corpo de bombeiros?
“Recentemente criou-se a ideia de que eu es-
taria de saída para a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil. A verdade é que, 
neste momento, só estou focado no corpo de 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Espi-
nho (BVCE). Não é que não tenham existido 
propostas! Mas estou nomeado por comissão 
de serviço até novembro deste ano. Tencio-
no cumprir até ao fim. Seria muito bom que 
houvesse um trabalho de continuidade nos 
próximos cinco anos porque temos de en-
cerrar este capítulo da nossa história (fusão, 
profissionalização e construção de um quar-
tel novo), abrindo um novo em que estaremos 
menos preocupados com aquilo que é a nossa 
atividade interna e mais abertos à comunida-
de, mostrando aquilo que fazemos e tomar 
as decisões que durante este período não foi 
possível tomar.
A minha ambição passa por fazer melhor do 
que aquilo que temos feito até agora. Mas o 
futuro é o futuro e se as oportunidades sur-
girem no momento certo, avaliarei e tomarei 
as decisões”.
Se um dia tivesse de deixar este corpo de 
bombeiros o que iria sentir o seu coração?
“Não consigo avaliar esse cenário neste mo-
mento. Gostaria de ter algo que fosse possível 
conciliar com os bombeiros porque isso faz 
parte daquilo que eu sou. Viver sem os bom-
beiros seria uma realidade completamente 
nova. Mas não penso nisso neste momento”.
O que gosta mais de fazer durante os tempos 
livres?
“Desligar dos bombeiros é, para mim, o mais 
complicado. Tenho a minha vida pessoal e 
familiar, mas a grande parte do meu tempo 
é ocupado pela minha atividade profissio-
nal. Nestes anos todos só consegui estar in-
contactável durante uma semana, que foi no 
ano passado durante um período de férias. 
Posso ter as chamadas reencaminhadas para 

o segundo comandante ou para o adjunto de 
comando, mas tenho sempre um contacto al-
ternativo para o caso de necessidade.
Fora dos bombeiros há duas coisas que gosto 
de fazer: praticar desporto e viajar. Sempre 
que posso viajo e a atividade física faz parte 
do meu dia-a-dia”.
A sua relação com as direções das associa-
ções humanitárias tem sido fácil?
“Qualquer relação tem de ser de equilíbrio. So-
mos nós que conhecemos em maior detalhe 
as necessidades, os problemas dos bombeiros, 
das necessidades operacionais, equipamen-
tos, mas quem suporta financeiramente essas 
necessidades é a Direção. Daí a necessidade 
do equilíbrio que falei. Não me posso queixar 

das direções que tenho tido. Nunca tivemos 
nenhum conflito insanável e temos tido um 
caminho que só é possível pelo facto de traba-
lharmos em conjunto.
Nos últimos quatro anos, relativo ao novo 
corpo de bombeiros, temos tido um percur-
so exemplar. Adquirimos seis novos veícu-
los, duplicámos o número de profissionais, 
estamos a construir um quartel novo, inves-
timos imenso em equipamentos de proteção 
individual, investimos muito em formação… 
Apesar de todas estas iniciativas nasceram a 
partir do quadro de comando, são suportadas 
financeiramente pela Direção. Isto quer dizer 
que a Direção entendeu-as como necessárias 
e apoiou-as”.
É fácil lidar com os bombeiros?
“É um desafio diário. Há opiniões diferentes, 
interpretações diferentes do mesmo proble-
ma, mas também nesse ponto de vista não 
me posso queixar. Os bombeiros têm sido 
capazes de entender todo este processo de 
mudança, têm respondido às intenções do co-
mandante, têm tido iniciativas no sentido de 
tornar melhor aquilo que fazemos… Por isso, 
algumas das coisas que temos feito não nas-
cem só do comando. Os bombeiros têm um 
desempenho operacional excelente. Por isso, 
é para mim um orgulho ter um quadro ativo 
como tenho agora: que responde constante-
mente aos desafios; que está disponível para 
formação e para a atividade física; que tem 
sido capaz de ultrapassar o problema logístico 
por nos encontrarmos em dois quartéis.
Isto revela que se trata de um quadro ativo 
que está unido e que está alinhado pelos prin-
cípios do quadro de comando”.
Um comandante de bombeiros está no gabi-
nete ou anda, também, no terreno? 
“Um comandante passa muitas horas no gabi-
nete, mas não pode lá ficar fechado! Procuro 
que isso não aconteça comigo. Procuro não 
estar presente em tudo o que são ocorrências 
porque isso desresponsabilizaria os próprios 
chefes de equipa. O trabalho neste corpo de 
bombeiros tem sido o de atribuir competên-

cias e de responsabilizar os chefes de equipa, 
libertando este comando para tarefas de es-
tratégia e de planeamento. Mas sempre que 
sinto que alguma ocorrência está a correr 
menos bem, ou que há informações duvido-
sas, ou que o próprio comando distrital confia 
em mim algumas missões, obviamente que 
estou no terreno. E estou lá sempre que há 
um projeto novo, algo diferente a ser feito. Es-
tou onde estão os bombeiros. Assim foi com o 
dispositivo de salvamento aquático onde fre-
quentei a formação duas vezes para conhecer, 
por dentro os problemas. Assim foi este ano, 
por exemplo, nas cheias de Montemor-o-Ve-
lho… Mas os chefes de equipa são pessoas 
competentes e têm formação adequada, por 
isso, a maior parte das operações estão-lhes 
atribuídas”.
Neste corpo de bombeiros há duas vertentes: 
profissionais e voluntários!...
“Terminámos o ano de 2019 com cerca de 50 
bombeiros profissionais. Todos os bombeiros 
profissionais são, igualmente, voluntários. 
Esta associação tem a sua atividade profissio-
nalizada entre as oito da manhã e a meia-noi-
te. Mas todos os dias, neste quartel, durante 
o período da noite, permanece um efetivo 
de 10 bombeiros que são voluntários. Quer 
dizer que a noite da comunidade espinhen-
se é assegurada por, exclusivamente, pessoal 
voluntário. Mas durante o dia, sempre que é 
necessário, solicitamos pessoal extra para cor-
responder às ocorrências”.
Como está o novo quartel?
“As obras estão com um ritmo de trabalho ele-
vado e grande parte das especialidades estão 
em execução. Esperamos conseguir inaugu-
rar o quartel no primeiro semestre deste ano. 
A nossa ideia é fazer a mudança para o novo 
quartel, termos um espaço de tempo para o 
operacionalizar e, só depois disso, inaugura-lo”.
O que irão ganhar os bombeiros e a popula-
ção com estas novas instalações?
“Vão ganhar muito. O corpo encontra-se no 
top dez a nível nacional. Com este novo quar-
tel irá estar nos cinco primeiros. Acaba-se com 
o transtorno logístico enorme de termos duas 
instalações abertas. Isto não é notado porque 
tudo fazemos para que isso não aconteça, mas 
em termos internos andamos, diariamente 
com a ‘casa às costas’. O quartel novo é for-
mado por instalações modernas que nada 
têm que ver com as antigas, pois estão melhor 
organizadas e têm outro nível de conforto 
o que irá ajudar, também, à vinda de novos 
bombeiros. Além disso, tem um espaço dedi-
cado para a formação, um ginásio, camaratas, 
balneários, cacifos… Tudo isto irá contribuir 
para que os bombeiros estejam melhores e se 
sintam melhor, que consigam responder mais 
eficazmente às ocorrências. Este novo quartel 
está situado no centro do concelho de Espi-
nho, com rápidos acessos ao centro da cidade, 
à A29 e A41 e às freguesias”.
Acha que é necessário recrutar mais bombei-
ros e adquirir mais equipamento?
“O recrutamento de bombeiros é um processo 
constante e inacabado. Desde 2005 só houve 
um ano em que não fizemos recrutamento 
porque estávamos muito ocupados com a 
formação e promoção de bombeiros. Todos 
anos há a necessidade de renovar os quadros 
de pessoal e cada vez é mais difícil. O balan-
ço entre os que entram e os que saem é mais 
desequilibrado. São menos os que entram. Há 
uma necessidade de concentrar os quadros i 

“O FACTO de ser nomeado 
com 25 anos, que era a 
idade mínima obrigatória, 
fazia de mim o comandante 
mais jovem do País e não era 
um aspeto facilitador. Havia 
uma grande desconfiança 
se eu e quem estava comigo 
no quadro de comando 
estaríamos à altura da 
função”.

“ALÉM DO processo de fusão 
ter sido inédito e difícil, manter 
a nossa atividade como nós 
temos feito, dividida em dois 
quartéis, responder a mais 
de 40% das ocorrências, 
profissionalizar grande parte 
da estrutura sobretudo 
durante o dia, constitui um 
desafio enorme”.

“A MINHA ambição passa por 
fazer melhor do que aquilo 
que temos feito até agora. 
Mas o futuro é o futuro e se 
as oportunidades surgirem 
no momento certo, avaliarei e 
tomarei as decisões”.

“À data da fusão recusávamos 
444 serviços de emergência pré-
hospitalar por ano e fechamos 
o ano de 2019 com apenas 14 
recusas! Este serviço tem crescido 
e tem muitas solicitações, 
nomeadamente por parte do 
INEM, com uma média de nove 
ocorrências por dia”.

Todo o meu percurso no quadro de 
comando tem sido um bocado difícil 
mas, ao mesmo tempo, motivador”
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