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“O quartel novo é formado 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”.

O transporte de doentes não urgentes terá se
ser feito em ambulâncias próprias para o efeito e não em ambulâncias de socorro!
“Muitas vezes as pessoas veem nos quartéis ambulâncias de socorro estacionadas e
bombeiros. Mas trata-se de meios adstritos
à atividade de emergência pré-hospitalar.
Além de uma ilegalidade, seria um suicídio

“Nunca estou
conformado
com o meu nível
de conhecimento”
e “tento transmitir
isso para os
bombeiros”

operacional retirar meios que estão prontos
para emergência e pô-los a fazer transporte
de doentes não urgentes. Corria-se o risco de,
no minuto a seguir, termos um acidente, um
enfarte, uma paragem cardiorrespiratória,
ou um afogamento e não termos meios para
responder. Isso não pode nem irá acontecer. O
transporte de doentes não urgentes tem um
efetivo de material e de pessoal que está alocado a esse serviço. É esse efetivo que poderemos utilizar. O outro efetivo tem uma missão
que cresceu 40% nos últimos anos.
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.
Foram mais de 3000 no ano de 2019 e, por isso,
não poderá ser descurado”.
Os BVCE têm participado em operações fora
do concelho e do distrito…
“São os incêndios florestais que mais nos mobilizam para fora do concelho. Mas também
estivemos no Algarve com material de apoio
de emergência pré-hospitalar, na Figueira da
Foz durante a tempestade Leslie, nas cheias
de Montemor-o-Velho, nos concelhos limítrofes em incêndios industriais…”
O que espera do dispositivo de salvamento
aquático para a próxima época balnear?
“Há dois tipos de atividades: uma é a assistência a banhistas, através dos nadadores-salvadores, que não é uma responsabilidade dos
bombeiros; a outra é o socorro em toda a área,
que é uma competência nossa.
Desde o ano passado que criámos, com o
apoio do Município de Espinho, um dispositi-

vo de salvamento aquático que tem um empenhamento operacional ao longo do ano, com
diferentes fases de reforço. Na época balnear,
os meios e o pessoal estão em permanência
nas praias, prontos a responder a qualquer
emergência. É um dispositivo composto por
uma moto de água, uma moto quatro e por
três operacionais – um manobrador da moto
de água, um recuperador e o apoio em terra
que é feito com a moto-quatro. Este dispositivo teve uma importância enorme na última
época balnear.
Efetuamos cinco salvamentos, alguns deles
pedidos pelo dispositivo de assistência a banhistas. Fizemos mais de quarenta assistências na praia!
O dispositivo de salvamento aquático é uma
realidade da qual muito nos orgulhamos. Trata-se de um investimento muito grande em
material mas também em formação de pessoal, que ainda não terminou. Continuamos a
fazer cursos no Instituto de Socorros a Náufragos, vamos à Nazaré buscar conhecimento
do salvamento aquático e estamos a ponderar
apresentar uma proposta também para a área
da assistência a banhistas este ano”. ○
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i no período diurno que é onde há mais ocorrências. Será sempre necessário recrutar mais
bombeiros. Os bombeiros estão, em média,
cinco a seis anos no quadro ativo, pois têm
de abdicar da sua função por motivos profissionais ou familiares. Isto requer um recrutamento constante. Para o quadro profissional
é sempre centro de recrutamento o quadro
voluntário.
Em termos de material, adquirimos seis veículos, uma moto de água e uma moto quatro.
Este ano contamos adquirir mais uma ambulância de socorro. Temos apostado na renovação de veículos.
Adquirimos equipamento de proteção respiratória de topo de gama que vieram substituir
alguns que tinham mais de 20 anos de serviço.
Mais 30 equipamentos de proteção individual
e a renovação de uniformes tem sido uma
constante. Iremos procurar renovar a frota
nos próximos cinco anos. Mas preocupa-me
o nosso veículo-escada que tem mais de quarenta anos de serviço e que precisa de ser renovado nos próximos cinco anos. Trata-se de
um investimento muito elevado”.
A questão do transporte de doentes tem sido
criticada por algumas instituições…
“O transporte de doentes não urgentes faz
parte da nossa atividade, mas depara-se com
problemas que não têm a ver com os BVCE,
mas que são transversais a todos os corpos
de bombeiros. Sobretudo tem a ver com o aumento da atividade nos últimos anos. Atualmente nós fazemos cerca de 29.000 transportes por ano. A atividade começa às seis horas
da manhã e termina por volta da meia-noite,
de segunda-feira a domingo! O nosso empenhamento é muito grande. Felizmente conseguimos responder a mais de 99% das solicitações. Mas durante o último ano tivemos
14 reclamações de serviços que não puderam
ser correspondidos. Isso irá acontecer sempre
porque não conseguimos prever o volume de
solicitações para um determinado dia! Mas
isto é um problema de todos os corpos de
bombeiros.
Os BVCE têm feito uma aposta muito grande
nesta área. Dos seis veículos novos que adquirimos, três foram de transporte de doentes
não urgentes. Procuramos, assim, manter a
nossa capacidade de resposta. Não conseguimos fazer milagres! Não aceitaremos propostas que sabemos que, à partida, não as poderemos cumprir”.

criou-se
a ideia de que eu estaria
de saída para a Autoridade
Nacional de Emergência e
Proteção Civil. A verdade
é que, neste momento, só
estou focado no corpo de
bombeiros do concelho de
Espinho”.
“RECENTEMENTE

todos só
consegui estar incontactável
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 alternativo”.
“NESTES ANOS

passa
muitas horas no gabinete,
mas não pode lá ficar
fechado! Procuro que isso não
aconteça comigo”.
“UM COMANDANTE

conseguir
inaugurar 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”.
“ESPERAMOS

