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De: Presidente da Câmara 
 

Para: Reunião de Câmara 
 
 

Data: 18/10/2010  

 
Assunto: Louvor à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alcochete 
O crescimento e a afirmação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete no 

município, na região, e a dimensão que hoje assume, traduz a importância do Movimento Associativo 

Concelhio e um bom exemplo do empreendedorismo Alcochetense. 

Considerando que a sua acção não se tem limitado ao respectivo concelho, pois exercem também, uma 

missão de âmbito Inter-Distrital, cumpre-nos, entre outras valências, destacar a análise de dois dos 

principais riscos no Concelho: os incêndios e a sinistralidade. 

Ao terminar mais uma época em que esteve activado o DFCI 2010 (Defesa da Floresta Contra 

Incêndios), não pode deixar a Câmara Municipal de Alcochete de dirigir aos Bombeiros voluntários de 

Alcochete uma palavra de apreço, consideração e respeito por todo o empenho nas missões de combate 

aos incêndios de que resultaram apenas 3,642 ha de área total ardida no concelho, resultado de um 

trabalho frutuoso e concertado entre os vários Agentes de Protecção Civil. 

Também na sinistralidade, devido à proximidade de dois importantes eixos rodoviários, IC 32 e Ponte 

Vasco da Gama, as operações de socorro a acidentes são acções que tem exigido particular atenção e 

profissionalismo dos Bombeiros Voluntários de Alcochete. 

Por sua vez, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete vai assinalar o seu 62º 

Aniversário, momento que merece de todos nós o reconhecimento, mérito pela sua dedicação e 

coragem, no valioso préstimo desta cooperação ao Serviço de Protecção Civil de Alcochete. 

Considerando todo o esforço por parte desta Associação de cariz humanitário, de elevado espírito de 

missão, eficiência, eficácia e qualidade de intervenção, fazendo jus ao lema “Vida Por Vida” a Câmara 

Municipal de Alcochete pelo seu relevante trabalho em benefício da população de Alcochete, distingue-a 

com este louvor público. 

 
                  O PROPONENTE 

 
 

______________________________ 
 
Aprovado em minuta, na reunião de ___ / ___ / ___, para efeitos do disposto do nº 3 e nº 4 
do Artº 92º da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, com nova redacção dada pela Lei Nº 5-A 
/2002, de 11 de Janeiro. 
 
 
                                                                                           O PRESIDENTE DA CÂMARA 

                                                                                          __________________________________ 


