
 

Atividade Desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros no ano de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São 
Domingos de Rana 

   
   

    



Para Os Nossos Associados 

Destaques Estratégicos 

O Corpo de Bombeiros, enquanto unidade operacional detida pela 

Associação Humanitária e tutelada pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, tem procurado corresponder às necessidades da comunidade, 

investindo na renovação da sua frota de veículos de socorro e de transporte, 

bem como no reforço das competências técnicas dos seus Bombeiros. Esse 

desígnio tem vindo a ser concretizado, possibilitando uma cada vez melhor 

qualidade no socorro que disponibilizamos aos nossos associados em 

particular e à comunidade em geral. 

 

 

Destaques Operacionais 

No período de 1 de Julho a 30 de Setembro, o Corpo de Bombeiros integrou, 

o DECIF (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais) da ANPC 

(Autoridade Nacional de Proteção Civil), com uma equipa de combate a 

incêndios (1 veículo + 5 Bombeiros). Durante esse período os nossos 

Bombeiros foram chamados a intervir de norte a sul do País, tendo sido alvo 

de elogios das populações locais, engrandecendo ainda mais o nome da 

nossa Associação. Em 2016, manteve ainda uma parceria com o corpo de 

Bombeiros da Chamusca no distrito de Santarém, assegurando o reforço das 

equipas locais, mantendo destacados na Chamusca uma equipa de 4 

Bombeiros entre 4 de Julho e 30 de Setembro.  

“As conquistas 

são fáceis de 

alcançar, pois 

fazemo-las com 

todas as nossas 

forças; mas são 

difíceis de 

conservar, uma 

vez que apenas 

as mantemos 

com uma parte 

das nossas 

forças.”  

Montesquieu 



 

 

Olhar Para o futuro 

O nosso Corpo de Bombeiros renovou grande parte da sua frota de veículos 

de socorro, dotando-se de modernos equipamentos, sem que tenha 

hipotecado financeiramente o futuro da associação: 

 

Ao nível do recrutamento mantêm uma atividade discreta, assente 

essencialmente no contingente da Fanfarra. Ainda assim, foram feitas 

diversas campanhas junto da comunidade, as quais têm vindo a dar resultado, 

mas ainda aquém do expectável. O nosso corpo de bombeiros apenas 

conseguirá ser atrativo para os jovens quando possibilitar atividades aliciantes 

e proporcionar no interior do seu quartel a acomodação adequada para as 

exigências dos jovens do século XXI.  



 



 

Pessoal Profissional 

A 31 de Dezembro de 2016 o pessoal profissional totalizava 47 elementos, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

 

O quadro de pessoal é dinâmico tendo em conta que a sua evolução depende 

dos eventuais compromissos da Associação. O reforço que se verificou ficou 

a dever-se essencialmente à necessidade de substituir profissionais 

indispensáveis ao serviço, devido à elevada taxa de absentismo verificada, 

motivada por situações recorrentes de baixa médica por períodos 

prolongados, situação que em 31 de Dezembro se encontravam 5 

profissionais. 
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Nas funções acometidas exclusivamente aos Bombeiros com vínculo 

profissional, a sua distribuição ao longo da semana é a seguinte: 

 2 Turnos de 3 Bombeiros entre as 7 e as 21 horas de segunda a sábado; 

 1 Turno de 2 Bombeiros que asseguram a emergência pré-hospitalar as 

24 horas do dia, 365 dias por ano, totalizando assim 14 Bombeiros afetos 

às equipas de primeira intervenção, conhecidas como GPS; 

 4 Bombeiros afetos à central de comunicações que asseguram o serviço 

em turnos rotativos por forma a assegurar o atendimento as 24 horas do 

dia; 

 14 Bombeiros estão afetos ao transporte de doentes, contratualizados 

através de protocolos: 

o Transporte adaptado da Câmara Municipal de Cascais; 

o Transportes da Administração Regional de saúde para hemodiálise, 

fisioterapia, consultas em ambulatório; 

o Transporte de alunos com dificuldades motoras para as escolas; 

o Altas hospitalares e transferência de doentes; 

o Serviços requisitados por associados e particulares; 

o Realizando ainda ações de socorro sempre que disponíveis. 

O número de profissionais reflete ainda a necessidade de ter pessoal para 

compensar os períodos de férias por forma a assegurar a realização dos 

serviços ininterruptamente. 
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O Corpo de Bombeiros 

O Corpo de Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana é uma 

unidade operacional, oficialmente homologada e tecnicamente organizada, 

preparada e equipada para o cabal exercício das missões atribuídas: 

a) A prevenção e o combate a incêndios; i 

b) O socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, 

desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes;  

c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas;  

d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a 

urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema integrado de emergência 

médica;  

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de 

prevenção e segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros;  

f) A participação em outras atividades de proteção civil, no âmbito do 

exercício das funções específicas que lhes forem cometidas;  

g) O exercício de atividades de formação e sensibilização, com 

especial incidência para a prevenção do risco de incêndio e acidentes 

junto das populações;  

h) A participação em outras ações e o exercício de outras atividades, 

para as quais estejam tecnicamente preparados e se enquadrem nos 

seus fins específicos e nos fins das respetivas entidades detentoras;  

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamentos internos 

e demais legislação aplicável.  

A área de atuação do Corpo de Bombeiros de Carcavelos e São Domingos 

de Rana, coincide com os limites geográficos da freguesia de Carcavelos e, 

com a parte oriental da freguesia de São Domingos de Rana, delimitada pela 

Estrada da Rebelva, EN 249-4, EN 249-2, Estrada da Conceição da Abóbada 

e ribeira da Estribeira, no concelho de Cascais. 



 

 

O quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros, totalizando 167 elementos, está 

estruturado da seguinte forma: 

 

Carreira de 
Bombeiro

Carreira de 
Oficial-Bombeiro

Estrutura de 
Comando

Comandante

2º Comandante

Adjunto

1 Oficial-Bº 
Superior

1ª Secção

1 Chefe

1 Subchefe

2 Bombº 1ª

7 Bombº 2ª

10 Bombº 3ª

2ª Secção

1 Chefe

2 Subchefes

3 Bombº 1ª

7 Bombº 2ª

11 Bombº 3ª

1 Oficial Bª

de 2ª

3ª Secção

1 Chefe

1 Subchefe

2 Bombº 1ª

7 Bombº 2ª

11 Bombº 3ª



 

 

 

 Quadro de Comando (3); 

o Constituído pelo Comandante, 2º Comandante e Adjunto de 

Comando a quem é conferida a autoridade para organizar, 

comandar e coordenar as atividades exercidas pelo respetivo 

corpo, incluindo, a nível operacional, a definição estratégica dos 

objetivos e das missões a desempenhar 

                                          

 Quadro Ativo (69); 

o Constituído pelos elementos pertencentes às respetivas carreiras e 

aptos para a execução das missões a que se refere o artigo 3.º, 

normalmente integrados em equipas, em cumprimento das ordens 

que lhes são determinadas pela hierarquia, bem como das normas 

e procedimentos estabelecidos. 

                                 

 Quadro de Reserva (23); 

Constituído pelos elementos que atinjam o limite de idade para permanecer 

na sua categoria ou que, não podendo permanecer no quadro ativo por 

motivos profissionais ou pessoais, o requeiram e obtenham aprovação do 

comandante do corpo de bombeiros, e ainda pelos elementos, que nos 

últimos 12 meses, não tenham cumprido o serviço operacional previsto no 

artigo 17.º do Decreto-Lei 248/2012 de 21 de Novembro. 
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 Quadro de Honra (43); 

o Constituído pelos elementos com 40 ou mais anos de idade que, 

com zelo, dedicação, disponibilidade e abnegação, exerceram 

funções ou prestaram serviço efetivo durante 15 ou mais anos, sem 

qualquer punição disciplinar, nos últimos três anos, nos quadros de 

comando ou ativo de um corpo de bombeiros, e ainda aqueles que, 

independentemente da idade e do tempo de serviço prestado, 

adquiriram incapacidade por doença ou acidente ocorrido em 

serviço ou tenham prestado serviços de carácter relevante à causa 

dos bombeiros. 

 

 Quadro de Especialistas (3). 

o A carreira de bombeiro especialista é constituída por elementos, 

que devido à sua especialização, integram o quadro ativo em apoio 

ao corpo de bombeiros, em funções diretamente associadas a essa 

especialidade, reportadas a uma área funcional: 

 Emergência pré -hospitalar; 

 Prevenção e segurança contra incêndios;  

 Socorros a náufragos e buscas subaquáticas;  

 Condução e manutenção de veículos;  

 Fanfarristas. 

 

 Sem Quadro (29): 

o 15 Estagiários em formação para 

ingresso na carreira de Bombeiro 

ou Oficial-Bombeiro; 

o 6 Cadetes em formação no âmbito 

do voluntariado e da proteção e 

socorro; 

o 8 Infantes em formação no âmbito 

do voluntariado e da proteção e 

socorro. 

 



 

Ambulâncias de Socorro 

ABSC 03 

• Ano de entrada ao serviço: 2006 

• Marca: Ford Transit 

• Quilometragem: 213958 

• Consumo médio: 13,8 litros 

• Estado: Razoável.  

 
 

 

ABSC 04 

• Ano de entrada ao serviço: 2009  

• Marca: Mercedes Sprinter 

• Quilometragem: 267715 

• Consumo médio: 14,1 litros 

• Estado: Razoável.  

 
 

ABSC 05 

• Ano de entrada ao serviço: 2006 

• Marca: Ford Transit 

• Quilometragem: 326856 

• Consumo médio: 12,3 litros 

• Estado: Razoável.  

 

 

ABSC 08 

• Ano de entrada ao serviço: 2016 

• Marca: Ford Transit 

• Quilometragem: 34347 

• Consumo médio: 13,2 litros 

• Estado: Novo 

 

 



 

Ambulâncias de Transporte de Doentes 

Ambulância destinada ao transporte de doentes acamados 

ABTD 02 

• Ano de entrada ao serviço: 2002 

• Marca: Ford Transit 

• Quilometragem: 350968 

• Consumo médio: 10,2 litros 

• Estado: Sofrível.  

 

 

Ambulâncias destinadas ao transporte de doentes de mobilidade 

reduzida. 

ABTM 01 

• Ano de entrada ao serviço: 2012 

• Marca: Mercedes Sprinter  

• Quilometragem: 269798 

• Consumo médio: 11,5 litros 

• Estado: Bom.  

 

 

 

ABTM 02  

• Ano de entrada ao serviço: 2008 

• Marca: Mercedes Sprinter  

• Quilometragem: 477701 

• Consumo médio: 11,6 litros 

• Estado: Bom.  

 

 

 



 

ABTM 03 

• Ano de entrada ao serviço: 2004 

• Marca: Ford Transit 

• Quilometragem: 491564 

• Consumo médio: 12,6 litros 

• Estado: Sofrível. 
 

 

ABTM 05 

• Ano de entrada ao serviço: 2004 

• Marca: Ford Transit 

• Quilometragem: 342551 

• Consumo médio: - 

• Estado: Sofrível (não dispõe de 

acessibilidade para cadeiras de rodas).  

 

ABTM 06  

• Ano de entrada ao serviço: 2009 

• Marca: Mercedes Sprinter  

• Quilometragem: 364648 

• Consumo médio: 11,8 litros 

• Estado: Bom. 

 

ABTM 07 

• Ano de entrada ao serviço: 2014  

• Marca: Renault 

• Quilometragem: 185447 

• Consumo médio: 12 litros 

• Estado: Muito Bom. 

 

 



 

Aspecto geral da frota: 

Tendo em conta a quilometragem e os anos de serviço da maior parte das 

ambulâncias de transporte, será fundamental continuar a investir na 

renovação da frota.  

Os veículos mais antigos já apresentam danos no seu interior que não se 

coadunam com o serviço que pretendemos prestar à comunidade. Acresce o 

facto de os veículos mais antigos não disporem de ar condicionado, o que é 

uma condição essencial para o transporte dos utentes com qualidade. 

O número de veículos é superior às necessidades diárias, no entanto, tal 

possibilita a rápida substituição de um veículo em caso de avaria minimizando 

os impactos no normal desenrolar do serviço. Esta é uma mais-valia que 

importa manter.  

Parque de viaturas: qual o caminho a seguir, dado o panorama actual? 

 

 



 

 Salvamento Aquático e apoio Praia  

Destinados à primeira intervenção aquática 

BTRS 01  

• Ano de entrada ao serviço: 1999  

• Estado: Muito Bom. 

 

 

 

 

 

 

 

Bicicletas  

Estado: Sofrível. 

 

O corpo de bombeiros operacionaliza durante a época balnear um Posto de 

Socorros na praia de Carcavelos. Este equipamento carece de uma 

intervenção estrutural, dado o estado de degradação em que se encontra o 

seu interior. 



 

Veículos de Combate a Incêndios 

Destinados à primeira intervenção em incêndios, inundações, corte de 

árvores. 

VLCI 01  

• Ano de entrada ao serviço: 1999 

• Marca: Land Rover 

• Quilometragem: 29419 

• Estado: Bom.  

 

VUCI 02  

• Ano de entrada ao serviço: 2016 

• Marca: MAN 

• Quilometragem: 2904 

• Estado: Novo.  

 

VFCI 03  

• Ano de entrada ao serviço: 2011 (ano 

do livrete: 1992)  

• Marca: Renault 

• Quilometragem: 45238 

• Estado: Sofrível.  

 

Aspeto geral da frota: 

Tendo em conta a idade dos veículos de combate a incêndios é evidente a 

necessidade de substituição do VFCI, aguardando-se o deferimento da 

candidatura apresentada para financiamento de fundos comunitários no 

âmbito do POSEUR. 



 

Veículo de Socorro e Assistência 
Destinado à primeira intervenção em acidentes rodoviários. 

VSAT 01  

• Ano de entrada ao serviço: 2016 

• Marca: IVECO 

• Quilometragem: 1536 

• Estado: Novo.  

 

 



 

Veículos de Apoio Logístico 
Destinados ao apoio às operações do Corpo de Bombeiros. 

VTTU 01  

• Ano de entrada ao serviço: 1999  

• Marca: SCANIA 

• Quilometragem: 467170  
• Estado: Razoável (em reparação).  

 

VTTU 02  

• Ano de entrada ao serviço: 2016  

• Marca: SCANIA 

• Quilometragem: 627655 

• Estado: Novo  

 

VALE 01  

• Ano de entrada ao serviço: 1998  

• Marca: TOYOTA 

• Quilometragem: 26422 

• Estado: Razoável.  

 

VCOT 01  

• Ano de entrada ao serviço: 2016  

• Marca: FORD Ranger 

• Quilometragem: 8872 

Estado: Novo. 

 



 

VTTP 01  

• Ano de entrada ao serviço: 1995  

• Marca: TOYOTA 

• Quilometragem: 147200 

• Estado: Razoável  

VSGE 01  

• Ano de entrada ao serviço: 2001  

• Marca: Renault Laguna 

• Quilometragem: 162940 

• Estado: Bom  

VSGE 03  

• Ano de entrada ao serviço: 1998  

• Quilometragem: 162588 

• Estado: Sofrível 

 

 

VETA 01  

• Ano de entrada ao serviço: 1998  

• Quilometragem: 134604 

• Estado: Sofrível 

 

 



 

Intervenções DIOPS e DECIF 
No âmbito do Dispositivo Integrado de Operações de Protecção e 

Socorro (DIOPS) e do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 

Florestais (DECIF). 

 

          

 

 



 

Intervenções SIEM 

No âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica  
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A resposta ao CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) do INEM 

(Instituto Nacional de Emergência Médica) continua a ser a grande prioridade 

do Corpo de Bombeiros tendo-se registado um crescimento do número de 

serviços realizados relativamente a 2015. Este aumento deveu-se à melhoria 

da nossa capacidade de resposta, quer pela entrada ao serviço da nova 

ambulância, quer pela reorganização interna das equipas profissionais. 

 

Relativamente ao consumo de gasóleo foi registado em 2016 um consumo de 

65.233,53 litros, o que corresponde a um aumento de 20,4% 



 

comparativamente ao ano de 2015. Esse aumento ficou a dever-se ao 

aumento da resposta às emergências médicas e acidentes, onde foi registado 

um aumento de 12%, bem como à participação no DECIF, tendo sido 

registado um ligeiro decréscimo do consumo nas ambulâncias de transporte 

de doentes. 

 

O transporte de doentes é igualmente uma atividade preponderante do Corpo 

de Bombeiros, assumindo-se como aquela que gera um maior fluxo financeiro 

e, por isso, aquela que requer uma gestão rigorosa e permanente. 

Os principais “clientes” são atualmente: 

 A Administração Regional de Saúde, cuja faturação está estabilizada 

entre os 16 e os 18 mil euros mensais. 

 



 

 

 A Câmara Municipal de Cascais, através do protocolo de transporte 

adaptado. 

 O Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo através do transporte 

de alunos de mobilidade reduzida. 

 

Relativamente à colaboração com a ANPC (Autoridade Nacional de Proteção 

Civil), o Corpo de Bombeiros demonstrou mais uma vez capacidade de 

resposta para a generalidade das ocorrências no âmbito do DECIF 

(Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais) e do DIOPS 

(Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro).  

Essa colaboração verifica-se ainda com a disponibilização de recursos 

humanos para diversas missões da ANPC: 

 O Comandante do Corpo de Bombeiros que desempenha funções de 

comandante de permanência às operações no CNOS (Comando 

Nacional de Operações de Socorro) durante todo o ano; 
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 O 2º Comandante que desempenha funções de comandante de 

permanência às operações no CDOS (Comando Distrital de 

Operações de Socorro) durante a fase “Charlie” do DECIF; 

 A Oficial-Bombeira Supranumerária Ana Paula Gaspar que chefia uma 

EAPS (Equipa de Apoio Psico-Social) da ANPC durante todo o ano; 

 As Bombeiras Isabel Candeias, Carla Pinho e Sónia Alric que 

desempenham funções de operadoras de reforço na Sala de 

Operações e Comunicações do CNOS durante a fase “Charlie” do 

DECIF. 

A consistência da resposta operacional aliada à consolidação do quadro de 

pessoal permitiu igualmente um aumento das transferências recebidas da 

ANPC no âmbito de PPC (Plano Permanente de Cooperação).  

 



 

Formação Técnica e Operacional 

Certificada  

Tema Horas Formandos 

Técnicas de Socorrismo 50 1 

Tripulante Ambulância de Transporte 50 3 

Recertificação Tripulante Ambulância Transporte 25 18 

Tripulante Ambulância Socorro 210 3 

Recertificação Tripulante Ambulância Socorro 35 1 

Nadador Salvador – Nível I 90 2 

Recertificação Nadador Salvador 8 1 

Salvamento Desencarceramento – Nível I 25 5 

Técnicas de Desencarceramento 50 3 

Salvamento e Desencarceramento - Formador 70 1 

Extinção Incêndios Urbanos e Industriais – Nível I 50 8 

Operações Incêndio Urbanos e Industriais – Nível II 25 2 

Operações Extinção Incêndios Florestais – Nível I 50 5 

Operações Essenciais de Extinção Incêndios Florestais – Nível II 25 2 

Incêndios Florestais - Formador 70 1 

Gestão de Stress Gestão Conflitos 25 3 

Condução Fora Estrada – Nível I 35 6 

Crimes de Cenário – Policia Judiciária 6 5 

Intervencion y Extincion en Incidentes con GPL – TEPESA (Madrid) 24 1 

Rescue Intervention Team (RIT) 20 4 

 

 

Instrução Contínua 

Para além da formação certificada, os Bombeiros do quadro ativo realizaram 

dezenas de horas de instrução, tendo por objetivo: saber fazer. Essas ações 

de treino operacional, são ministradas pelos diversos formadores do corpo de 

bombeiros e pelas respetivas chefias, abrangendo todas as áreas de 

intervenção. Atualmente o corpo de bombeiros dispõe de 4 formadores 

externos da Escola Nacional de Bombeiros: 



 

 Formador de Combate a Incêndios Urbanos e Industriais 

o Subchefe Isabel Candeias 

 Formador de Técnicas de Socorrismo 

o Bombeira 1ª Cláudia Carvalho 

 Formador de Técnicas de Salvamento e Desencarceramento 

o 2º Comandante Pedro Carvalho 

 Formador de Comunicações de Emergência 

o Bombeiro 1ª Nuno Alric 

 Formador de Combate a Incêndios Florestais 

o Bombeiro 1ª Nuno Alric 

 

 

 

 

 

 

 

Instrução de Desencarceramento 

A formação inicial  

O Curso de Instrução Inicial de Bombeiro, decorre conjuntamente com os 

restantes corpos de bombeiros do município e é ministrada pelos elementos 

do Comando, chefias e por formadores externos da ENB. 

As matérias obrigatórias que constituem a escola de estagiários, para ser 

Bombeiro em regime voluntário são: 

• Organização dos Bombeiros em Portugal 

• Organização interna do corpo de Bombeiro 

• Organização operacional 



 

• Construção civil 

• Electricidade 

• Equipamento de veículos 

• Educação física e desporto 

• Ordem Unida 

• Montagem de linhas de agua 

• Comunicações 

• Organização Operacional 

• Fenomenologia da combustão 

• Segurança e protecção individual 

• Extintores e Redes de incêndio 

• ARICAS 

• Combate a incêndios urbanos e industriais 

• Busca e salvamento 

• Manobras de escadas 

• Ventilação táctica 

• Busca e salvamento 

• Sistemas de detecção de Incêndios 

• Matérias perigosas 

• Montagem de mota bombas 

• Nós e ligações 

• Topografia 

• Manobras de salvados 

• Incêndios Florestais 

• Curso de Tripulante de Transporte 

• Curso de Desencarceramento 

No final do curso o formando contabiliza em média cerca de 220 horas de 

formação 

 



 

Formação para empresas 

Ações de formação de socorrismo, utilização de extintores e 

simulacros 

Tem sido uma atividade que está a dar os seus primeiros passos e que 

ainda não atingiu os valores pretendidos. Afigura-se necessário implementar 

uma equipa de formadores internos que permita adquirir mais-valias para a 

nossa atividade. Ainda assim, em 2015 realizaram-se diversas ações: 

 St Dominics School; 

 Hotel Riviera 

 Casa dos Professores; 

 Empresa Transform 

 Empresa Sentidos 

Dinâmicos; 

 Combustoil 

 ABLA (Junquero)  



 

Outras Atividades 

. 

Fanfarra  

 O Corpo de Bombeiros integra ainda a Fanfarra, num total de 25 elementos, 

a qual tem ao longo dos anos tido um papel fundamental, quer no ingresso 

dos jovens na corporação, quer na divulgação e representação do Corpo de 

Bombeiros e da Associação. 

Atualmente, por forma a garantir a sua continuidade está em curso uma 

colaboração com a fanfarra do Corpo de Bombeiros de Paço de Arcos e que 

tem possibilitado a continuidade de ambas as fanfarras. 

Durante o ano de 2016, a fanfarra garantiu ainda a realização de diversos 

eventos de angariação de fundos para o Corpo de Bombeiros, como é o caso 

dos bailes, vendas de garagem, arraial santos populares e noite de fados. 

Relativamente a actuações, a Fanfarra contabilizou 23 saídas em diversos 

eventos no distrito de Lisboa. 

Semana da Proteção Civil 

 O Corpo de Bombeiros esteve 

representado na V Semana da 

Proteção Civil que decorreu no 

Cascaishopping entre 29 de Fevereiro e 

6 de Março. Em exposição esteve a 

nossa ABSC 08 (ambulância de 

socorro). 



 

1º Torneio de Futsal InterBombeiros José Moreira 

No dia 30 de Outubro, realizou-se no pavilhão dos Lombos o 1º torneio 

interbombeiros de futsal em homenagem ao nosso Bombeiro José Moreira. O 

torneio contou com a participação de 11 equipas e teve como vencedor, o CB 

Dafundo. 

Homenagem aos Bombeiros 

 

Realizou-se no dia 6 de Novembro, a cerimónia de homenagem aos 

Bombeiros do Concelho de Cascais mortos em serviço, com a inauguração 

de monumento. A cerimónia foi uma organização conjunta do nosso Corpo de 

Bombeiros e da Câmara Municipal de Cascais e contou com a presença da 

Ministra da Administração Interna e outras entidades. 

 

Participação na Feira 

Medieval 

Nos dias 8,9 e 10 de Abril em São 

Domingos de Rana. 



 

Orçamento participativo 

Foi sem dúvida mais uma missão bem-sucedida e 

que empenhou todos os que se interessam por esta 

instituição. Durante quase 1 mês, Bombeiros, 

Diretores, associados, familiares, amigos e gente 

anónima mobilizaram-se para conseguir o maior 

número de votos no nosso projeto. No final fomos 

conseguimos o nosso objetivo, pelo que iremos 

receber diversos equipamentos, bem como EPI 

(equipamento de proteção individual) para os nossos 

Bombeiros, no valor de 190.000 euros.  

 

Cooperação em iniciativas conjuntas na área da 

Proteção Civil 

Ao longo do ano o Corpo de 

Bombeiros honrou os diferentes 

protocolos que mantêm com a Câmara 

Municipal de Cascais, garantindo a 

proteção e socorro nos diferentes 

eventos. De todos, destaca-se a 

organização do dispositivo de 

prevenção à Ibercup/16, a qual coube 

ao nosso Corpo de Bombeiros: 

 Color Run 

 Festas do Mar 

 Musa 

 IBERCUP 

 Marginal a Passo de Corrida 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundialito de Futebol de Praia 

Solicitados pela Federação Portuguesa de Futebol para assegurar o 

dispositivo de prevenção durante o torneio internacional que decorreu no 

final de Julho, envolvendo equipas médicas, de emergência pré-hospitalar e 

segurança contra incêndios.  



 

Notas Finais 

Conclusões 

O Corpo de Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana tem vindo nos últimos 4 

anos a demonstrar as suas potencialidades, aumentando significativamente a sua 

capacidade de resposta à comunidade, sem que isso tenha sido feito à custa do aumento do 

seu quadro de pessoal voluntário. 

Alterar as mentalidades e motivar todos quantos integram os diferentes quadros do corpo de 

Bombeiros tem sido a tarefa mais difícil, tendo em conta a condicionante das instalações e 

das mudanças sociológicas em curso. 

Por outro lado, as relações institucionais entre Direção da Associação e Comando do Corpo 

de Bombeiros têm-se pautado por excelentes, com respeito pelas competências de cada 

órgão e, acima de tudo, pelo respeito e empenho permanente na persecução dos objetivos 

comuns. 

Com muita formação, com a definição de novos, mais claros e mais estimulantes objetivos, 

tem sido possível aumentar a competência técnica dos nossos bombeiros, aumentar a 

fiabilidade e operacionalidade dos nossos meios técnicos e, através de uma maior abertura 

à comunidade, sentir o reconhecimento da mesma. 

A ampliação e renovação do atual quartel, constituirá um marco importantíssimo na vida desta 

centenária associação e será o elan para alcançar a tão desejada estabilidade que a 

comunidade merece. 

 

Quartel em Carcavelos, 16 de Março de 2017 

O Comandante do Corpo de Bombeiros 

 

 

 

                                                      

 

 

Paulo Domingos dos Santos 


