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Sumário 



O serviço de Bombeiros Municipais da Praia nasce: 
 

 pelo Decreto-Lei nº 71/78, de 26 de Agosto 
 pela al. a) do artigo 41º  e 
 pela al. e) do nº 2 do artigo 92º da Lei nº 134/V/95, de 3 de Julho 
pela al. a) do nº 1 do artigo 19º da Lei nº 100/V/99, de 19 de Abril 

(organização, equipamento, formação e administração compete ao Município da Praia) 

Criação e Enquadramento Legal 



“O Serviço de Bombeiros é uma unidade operacional 
profissionalizada, tecnicamente preparada, equipada e 
organizada para exercer, com autonomia consentida por 
regulamento, a missão que lhe é cometida.” 

• (Deliberação nº13/10 de 18 de Março, capítulo I, art.1º, alínea 2) 

Definição 



 O combate a incêndios; 

  O socorro às populações em caso de incêndios, inundações, desabamentos, abalroamentos 
e em todos os acidentes, catástrofes ou calamidades; 

  O socorro a náufragos e buscas subaquáticas, em articulação com a autoridade marítima; 

  O socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar; 

  Fazer a protecção contra incêndios de edifícios públicos, casas de espectáculos e de 
entretenimentos e outros recintos, mediante solicitação e em conformidade com as normas 
em vigor; 

  Apoiar as autoridades na remoção dos cadáveres; 

   Colaborar em actividades de protecção civil, no âmbito do exercício das funções específicas 
que lhes forem cometidas; 

  Emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de protecção contra incêndios e 
outros sinistros; 

  Exercer actividades de formação cívica, com especial incidência nos domínios de prevenção 
contra risco e outros acidentes domésticos; 

  Participar noutras acções, para as quais esteja tecnicamente preparado e se enquadrem nos 
seus fins específicos. 

Missões 



Comandante dos SBMP 
(coadjuvado pelo Adjunto) 

Corpo dos Bombeiros Municipais Divisão Técnica e Administrativa 

Equipas A, B, C,D, F… 

Estrutura Orgânica 



  Efectivo de 68 Bombeiros (deveriam ser  2 por cada 1000); 

  1 Viatura pesada de Combate a Incêndio; 

  1 Viatura Ligeira de Combate a Incêndio; e 

  1 Ambulância. 

Disposição dos Meios 



  Aumento populacional (demográfico) da cidade; 

 

  Edifícios mais altos; 

 

  Maior número de viaturas a circular; 

 

  etc… 

 

Desafios 



  MEIOS OPERACIONAIS 

  Parcos Meios 

  Dependência de manutenção permanente 

  Insuficiência em número 

  Inexistência de 1 camião escada 

  Inexistência de 1 viatura de desencarceramento  

 

  Recursos Humanos 

  Insuficiência em todos os sectores de funcionamento 

Limitações 



  Criação de um centro de comunicações 

  Criação de um centro de operações / formação 

  Aquisição de alguns materiais tais como: - EPI, mangueiras, 
agulhetas, equipamentos de combate a incêndios florestais, 
equipamentos para ambulância, etc… 

  Aquisição de mais meios operacionais 

  Obras de melhorias no Quartel 

Perspectivas a Curto Prazo 



 Serviços de protecção, busca e salvamento; socorro de 
emergência, protecção balneária por salva-vidas, prevenção 
de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial, prevenção 
e extinção de incêndios, protecção e prevenção contra 
incêndios florestais e promoção da formação de grupos 
voluntários de combate a incêndios e primeiros socorros;  

Sistema de Segurança 
(tem por missão  assegurar e preservar as pessoas e os seus patrimónios por intermédio dos órgãos que o compõe) 

O QUE FALTA? 



Obrigado pela vossa atenção 


