
 

Apartado 1, EC Vila do Conde                                                                             4481-909 Vila do Conde 
(+351) 911 784 998 / (+351) 965 674038 

apbv.direccao@gmail.com 
www.apbv.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/ Ref:                  N. Ref: 046-D-2018        Data: 12 de Dezembro de 2018 

  

 A Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV), após ter tido 

conhecimento da aprovação por parte da comissão a que Vossa Excelência preside da 

audição da Liga de Bombeiros, do Ministro da Administração Interna, do Observatório 

técnico especializado, da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil a propósito da polémica em torno da proposta 

de reforma da Lei Orgânica da Proteção Civil, vem desta forma mostrar o seu 

desagrado por não ter sido também eleita para a audição. Relembramos Vossa 

Excelência que somos uma Associação de Classe que representa os Bombeiros 

Voluntários e que conjuntamente com a Associação Nacional de Bombeiros 

Profissionais, fazemos parte de uma Federação Nacional de Bombeiros Portugueses. 

Aproveitamos ainda para referir que seria uma excelente oportunidade para essa 

comissão nos ouvir, receber as nossas propostas e a nossa visão sobre o sistema, tal 

como seria uma excelente oportunidade para o Sr. Ministro que após vários pedidos 

de audiência nunca nos recebeu sendo assim o primeiro ministro da história a nunca 

ter falado com a Associação eu representa a Classe dos Bombeiros Voluntários e que 

tem por base do seu trabalho o dialogo e a apresentação de propostas. 

Acreditando que a exclusão da APBV e da ANBP para esta audiência certamente 

se tratou de um lapso por parte de Vossa Excelência e da comissão ficaremos a 

aguardar serenamente a inclusão de ambas no lote de entidades aserem auditadas. 

Certo da compreensão de Vossa Excelência, apresento os meus melhores 

cumprimentos e  subescrevo-me com elevada consideração, 

 

 

Ex. mo Senhor 

Presidente da 1ª Comissão da Assembleia da 

República 

Doutor Bacelar de Vasconcelos 

Palácio de S. Bento 

Praça da Constituição de 1976                 
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