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 FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO DISTRITO DE BEJA 

 

 

PANDEMIA COVID-19 

TOMADA DE POSIÇÃO 

 

Desde o início da fase pandémica do COVID-19, que os comandantes dos Corpos de 
Bombeiros do distrito de Beja têm reunido muito frequentemente, no sentido de debater 
todos os problemas que vão sendo colocados aos bombeiros, pelas entidades que, 
julgávamos nós, seriam parceiros ativos nesta luta que se quer uníssona. 

Todas estas entidades, desde logo as tuteladas pelo Ministério de Saúde (autoridades de 
saúde publica, delegados de saúde locais, ULSBA, SNS24 e INEM) têm tido uma postura 
de total desconsideração, desinformação e desrespeito pelo principal agente de proteção 
civil, nós bombeiros, que garantidos para além da linha da frente, 85% do socorro em 
Portugal. 

No entanto, e ainda mais grave, tem sido o papel que a nossa tutela, ANEPC, tem tido, 
quer a nível nacional quer no distrito, de pura inação, onde apenas se dignou a realizar 
uma reunião com os Corpos de Bombeiros ao longo de mais de um mês desta crise 
pandémica, onde todos os nossos problemas e preocupações ficam sem resposta, onde 
nos é exigido um sem numero de informações em documentos que são alterados 
diariamente, onde os únicos contributos são o reencaminhamento de emails com 
informação não filtrada e todos os catálogos de venda de produtos e equipamentos, 
fazendo inveja às mais apuradas estratégias de marketing das empresas.  

Senão vejamos algumas situações com que nos estamos a deparar: 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

- O INEM produziu orientações, uma das quais no sentido de uniformizar o EPI a utilizar 
no socorro pré-hospitalar, considerando que todos os serviços são suspeitos. Trata-se de 
um documento que consideramos devidamente enquadrado e oportuno, com o objetivo 
de assegurar a proteção dos operacionais.  
No entanto, colocam-se aqui várias questões. A primeira prende-se com a disponibilidade 
de EPI nos Corpos de Bombeiros. O INEM, até à data, não contactou nenhum Corpo de 
Bombeiros, com os quais tem protocolado os PEM, a informar como é que esses EPI 
chegam ao seu parceiro. Os Corpos de Bombeiros ainda não receberam um único 
equipamento do Ministério de Saúde, via INEM, nem este instituto explicou como é que 
com a atribuição do valor de dois euros para consumíveis, se consegue adquirir dois EPI 
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completos para os tripulantes, mais duas mascaras a atribuir ao doente e respetivo 
acompanhante, sem contar com todos os consumíveis necessários para o cumprimento 
dos protocolos de avaliação, de prestação de primeiros socorros e terapia durante o 
transporte. 

- A ANEPC tem vindo a anunciar a entrega de milhares de equipamentos aos bombeiros. 
Ainda ontem, dia 5 de abril a SEMAI referiu à comunicação social que os equipamentos 
serão distribuídos pelos APC tendo em consideração “a missão que desempenham”, 
citando “…os Corpos de Bombeiros que trabalham numa primeira linha na emergência 
pré-hospitalar, necessitam de uma proteção mais expressiva que outros profissionais…”. 
Só poderá ser por essa razão que irão ser entregues 80.000 máscaras aos bombeiros 
portugueses e 118.000 para a PSP e GNR cada. À data de hoje, apenas foram entregues 
para todo o distrito 330 batas, a que se juntam 560 mascaras na semana anterior, e a que 
se somam quatro batas, 6 óculos, 10 mascaras e 10 pares de luvas, entregues a cada Corpo 
de Bombeiros no dia 05 de março. 
Se considerarmos que o distrito responde mensalmente a mais de 2.000 serviços de 
âmbito pré-hospitalar (conforme a ANEPC tem conhecimento através do SADO), o 
equipamento distribuído, para além de não observar toda a composição de um EPI 
completo, garante menos de uma semana de serviços.    

Transportes 

- A DGS também tem emanado várias orientações que abrangem, não só a racionalização 
e utilização dos EPI, como definiu regras para o transporte dos doentes hemodialisados. 
Se, relativamente aos EPI, as questões que colocamos são idênticas às do INEM, pois não 
existe distribuição de equipamentos nem as ARS ajustaram quaisquer valores dos 
pagamentos de transporte, a operacionalização das orientações para os planos de 
contingência das unidades de hemodialise são no mínimo surreais.  
A norma 06/2020, de 28 de março, prevê medidas de prevenção e de organização e 
gestão das unidades de hemodialise. Inserida nestas medidas estão os transportes destes 
doentes, onde foi exigido aos Corpos de Bombeiros a redução dos agrupamentos para 
evitar o contacto entre doentes. No entanto, todos estes procedimentos caem por terra, 
quando nos deparamos com a colocação desses doentes numa sala de espera comum e 
onde efetuam o seu tratamento em simultâneo com mais de 20 indivíduos. Tais medidas 
transparecem que o risco de contágio se cinge apenas ao transporte, no que 
consideramos ser uma clara falta de confiança nos bombeiros.  

- O SNS 24 nos últimos dias tem adotado um procedimento habitual, de informar a 
população com possíveis sintomas de COVID 19, que devem ligar aos Bombeiros para 
efetuar o transporte. Os Corpos de Bombeiros do distrito de Beja não reconhecem na 
Saúde 24 autoridade para mandar os utentes contactarem os bombeiros, declinando a 
responsabilidade pelo transporte, por vezes não aconselhando as pessoas a ficarem em 
casa e/ou têm capacidade para se deslocarem para as unidades de saúde por meios 
próprios, contrariando assim, todas as orientações estabelecidas. Tais procedimentos 
colocam nos Corpos de Bombeiros o ónus de aceitação dos transportes a utentes com 
dificuldades financeiras, sem possibilidades de pagar o transporte, substituindo-se os 
Bombeiros ao SNS ou mesmo Estado Português. 
Nesta problemática, a postura do INEM também tem vindo a agudizar este problema, na 
justa medida que, sendo este instituto a entidade responsável pelo socorro pré-
hospitalar, os Corpos de Bombeiros quando recebem estas chamadas oriundas da Saúde 
24, cumprem o protocolo, ao transferirem essas chamadas para o CODU em pedido de 
triagem. Como a situação advém do SNS 24, o mesmo contacta diretamente para os 
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bombeiros, informando que é uma suspeita de COVID 19, mas que é serviço nosso, não 
atribuindo ficha CODU. Mais uma vez é ‘empurrado’ o problema para os CB. 

Informação 

Em nosso entender, trata-se do maior problema em todo este processo, pois coloca em 
risco a segurança dos nossos bombeiros. Diariamente, é sonegada informação aos 
bombeiros, numa evidente falta de articulação das entidades DGS, INEM, ANEPC, SMPC e 
Delegados de saúde, nomeadamente: 

- As Autoridades de saúde, continuam teimosamente, a não informarem dos doentes que, 
após teste se manifestaram positivos, nem dos que estão no domicílio a receber 
tratamento profilático. É primordial e absolutamente imperativo que os bombeiros 
passem a ter acesso às moradas onde existem casos positivos pois com o agudizar de 
alguns quadros clínicos somos frequentemente solicitados a efetuar transporte à unidade 
hospitalar, não poucas vezes com omissão desse estado clínico o que faz perigar ainda 
mais a condição já por si débil de segurança das tripulações da ambulância. 

- A ULSBA também tem tido um comportamento para com os bombeiros que só 
poderemos classificar como vergonhoso. Para além de não informar dos casos positivos, 
sendo o caso mais flagrante o da utente originária de Mértola, que acusou positivo, 
levando ao isolamento de dezenas de profissionais de saúde de vários serviços do hospital 
de Beja, e onde até à data ainda não houve qualquer contato com os bombeiros que 
procederam ao seu transporte, deparamo-nos diariamente com requisições de serviços 
relacionados com o COVID 19 e onde o hospital não transmite essa informação aos 
bombeiros. Mais grave ainda, é mentir aos Corpos de Bombeiros, referindo nuns casos 
que os resultados foram negativos quando tal não corresponde à verdade, noutros 
aconselhando as equipas a não utilizar os EPI, pois não existe qualquer risco de 
contaminação, ou ainda, relativamente aos utentes de lares de idosos, informando que 
os lares aceitam os seus utentes de volta, quando tal não corresponde à verdade. 
Presentemente, tudo vale para garantir que os Corpos de Bombeiros efetuem os 
transportes, resolvendo o problema do hospital, nem que para isso seja colocada em 
causa a segurança e bem-estar dos bombeiros.  

Perante todas estas situações, os Corpos de Bombeiros sentem-se isolados e por sua 
conta e risco. Assim, e considerando os factos apresentados, os Comandantes dos Corpos 
de Bombeiros do distrito de Beja, reunidos em 06 de abril de 2020, deliberaram: 

1. Por uma questão de racionalização dos EPI à sua disposição, garantir apenas o 
socorro pré-hospitalar nas condições protocoladas com o INEM, recusando todo 
e qualquer outro transporte de utentes / doentes relacionados com a infeção 
COVID-19; 

2. Declinamos a mobilização de meios dos Corpos de Bombeiros pela Saúde 24, pelo 
facto de não reconhecermos qualquer autoridade desta entidade para o efeito, 
até porque tal procedimento contraria o protocolado no Sistema Integrado de 
Emergência Médica;  

3. Exigir às entidades competentes, nomeadamente o INEM, ARS, ANEPC e Camaras 
Municipais o apoio à aquisição e/ou fornecimento de EPI em quantidades 
suficientes ao cumprimento da nossa missão; 

4. Exigir a todas as entidades o respeito e a consideração pelos bombeiros, enquanto 
parceiro decisivo nesta crise, não bloqueando o fluxo de informação relacionada 
com potenciais contágios; 



 

4 

5. Exigir o cumprimento das orientações da DGS, de submeter periódica e 
prioritariamente os bombeiros a testes de despistagem, enquanto entidade com 
missão na chamada linha de frente;  

6. Solicitar aos presidentes das camaras municipais, ao comando distrital e comando 
nacional da ANEPC, que dirigem as Comissões de Proteção Civil ao nível respetivo, 
que exijam das autoridades de saúde, toda a informação pertinente ao nosso 
serviço, no que se refere às listagens locais das moradas dos casos positivos e em 
isolamento.   

Todos os bombeiros, e especialmente os bombeiros do distrito de Beja, fazem parte da 
solução e não do problema. Estamos de corpo e alma neste desígnio difícil de combate à 
pandemia. 

O risco está presente em todas as missões que cumprimos, e nunca foi justificação para 
recuarmos. Mas não confundimos altruísmo com irresponsabilidade. A proteção e a 
segurança dos nossos operacionais são fatores insupríveis. Por esse facto, todos os Corpos 
de Bombeiros do distrito têm planos de contingência implementados, cumprem, dentro 
das limitações já referidas, todas as orientações emanadas das várias entidades, 
estruturámos horários, turnos de serviço, escalas. Mas nenhum plano de contingência 
resiste à falta de informação ou à falta de equipamentos.  

Proteger os bombeiros é proteger o sistema. 

 

 

06 de Abril de 2020 

 

Os Comandantes dos Corpos de Bombeiros do distrito de Beja 

 

CB de Beja, Odemira, Moura, Aljustrel, Alvito, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, 
Almodôvar, Ourique, Serpa, Barrancos, Castro Verde, Vidigueira, Vila Nova Milfontes 
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