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ASSUNTO: Pergunta n. o 873/XV /1. a de 17 de novembro de 2022 

Em resposta à pergunta n. o 873/XV/1 a somos a informar que o Governo, ciente da 

imperiosa necessidade de valorização do papel que os Bombeiros desempenham na 

sociedade, inscreveu na sua proposta de orçamento para 2023 um montante de 

financiamento permanente das AHB de 31.704.075€, equivalente a um aumento de 2 

milhões de euros face ao montante de 2022, o que corresponde ao maior aumento de 

sempre (6,7%). Importa ainda destacar que, analisando os montantes atribuídos entre 

2018 e 2023, regista-se um aumento de 21,2% no valor atribuído às AHB. 

No que respeita ao reembolso de despesas extraordinárias com incêndios rurais, este é 

um processo complexo, com a 'intervenção de múltiplos intervenientes. A Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil tem procurado melhorar os procedimentos, 

com vista a dar celeridade ao processo, sem comprometer a seriedade e transparência 

do processo. 

Conforme já anunciado em diversas ocasiões, o Governo está disponível e interessado 

em encetar um processo de reflexão sobre o setor dos bombeiros, onde se inclui o 

financiamento, a valorização do voluntariado, as carreiras e outros aspetos 

relacionados com a organização do setor. Este processo será necessariamente 
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conduzido em articulação com as organizações representativas do setor, 

designadamente com a Liga dos Bombeiros Portugueses. 

Com os melhores cumprimentos, 

o Chefe do Gabinete 

Vítor Teixeira de Sousa 

AV/mcn 
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