
Projeto de voto n.º 46/XV

De saudação no âmbito do Dia Internacional do Bombeiro

O Dia Internacional do Bombeiro é comemorado em 4 de maio. Foi instituído após a morte 

de cinco bombeiros em trágicas circunstâncias num incêndio na Austrália em 1999.

O dia 4 de maio é o dia tradicional dos bombeiros em vários países da Europa, porque é o 

dia de São Floriano, patrono dos bombeiros. 

Neste dia presta-se uma homenagem a todos os bravos bombeiros que deram e que dão 

as suas vidas para salvar a vida dos outros.

Em sinal de respeito e de tributo aos bombeiros falecidos, soam-se alarmes de incêndio 

por 30 segundos, ao meio-dia do primeiro domingo de maio, seguindo-se um minuto de 

silêncio.

Nesta data, a prevenção de incêndios está também em destaque, com a realização de 

atividades em escolas e comunidades.

Na verdade, todos os dias são bons para falar nos Bombeiros e no seu papel inestimável 

a bem da segurança e do bem-estar das comunidades.

Seja, à escala internacional, como é hoje o caso, ao nível nacional ou local, falar dos 

Bombeiros é a todos os títulos um gesto de agradecimento e de reconhecimento para com 

aquelas mulheres e homens que fazem do seu dia a dia a defesa intransigente das 

populações nas mais diversas e primordiais funções.



Lembrar os Bombeiros à escala internacional e exaltar a sua opção assumida em prol da 

comunidade é um exemplo claro e vivido de participação cívica levada ao limite, também 

no mundo global.

Neste dia, lembramos o tributo que lhes é devido pela escolha que fizeram e fazem todos 

os dias para bem das populações, seja em que continente, país, região ou local for.

Não podemos ainda jamais esquecer o papel fundamental que exerceram na linha da 

frente do combate à pandemia COVID19.

Por toda a sua dedicação e profissionalismo exímio, consideramos que neste Dia 

Internacional do Bombeiro, todos os bombeiros portugueses, sem exceção, deverão ser 

distinguidos e lembrados.

Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, vem expressar o seu voto 

de saudação a todos os bombeiros portugueses.
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