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Um ano em revista



Formação de Bombeiros
Relativamente à principal missão da Escola, os 
resultados de 2011 constantes desta newslet-
ter falam por si. 
A evolução do número de formandos que em 
2008 se situou em 8337, é bem signi�cativa 
cifrando-se em 2011 em 23049. 
Para tais resultados contribuíram, obviamen-
te, os formadores internos e externos mas 
também os demais trabalhadores da ENB e 
diversos colaboradores, a vários títulos.
A todos uma saudação de apreço e gratidão.
Relativamente a 2012, a formação será condi-
cionada, inevitavelmente, pela revisão, já 
concretizada, dos Despachos da ANPC 
nº21722/2008 e nº9915/2008, bem como 
pelas decisões que recaírem sobre as candida-
turas apresentadas pela Escola a �nanciamen-
to POPH. Em qualquer caso, neste ano, os 
diversi�cados agentes que participarmos no 
processo formativo dos bombeiros estaremos 
confrontados com a exigência de, mantendo a 
qualidade, aumentarmos a e�ciência e econo-
mia na utilização dos recursos disponíveis. 

Campos de Formação e Treino, Instalações e 
Equipamentos
Não diremos nada que já não tínhamos dito e 
escrito ao rea�rmar que, ao longo da sua 
existência, a ENB não tem podido realizar os 
investimentos que as exigências da formação 
de bombeiros reclamam. Assim o atestam os 
registos contabilísticos da Escola.
A atual Direção “arquitetou” um plano pluria-
nual de investimentos, nestes domínios, 
concretizáveis sem recurso ao Orçamento de 
Estado, mas pressupondo �nanciamento do 
QREN-POVT.
A alternativa à esperança é o desespero, pelo 
que continuamos esperançados, que num dia 
não muito distante, surja um “Aviso” de 
abertura de candidaturas para tal efeito.



Centros Novas Oportunidades da ENB 
(Sintra e Lousã)
A Escola, certamente, tendo como objetivo o 
reconhecimento, validação e certi�cação de 
competências escolares de muitos bombei-
ros, concretizou em 2000 e 2001 a entrada 
em funcionamento destes Centros.
Passaram os anos e há novas orientações 
que são públicas; estamos na expectativa de 
que as últimas candidaturas a �nanciamento 
sejam aprovadas até �nal do corrente mês 
de Janeiro, embora vigorando apenas até 
Agosto próximo. O que se sucederá sabê-lo-
emos oportunamente.
Entretanto, na vertente de reconhecimento, 
validação e certi�cação de competências 
pro�ssionais de bombeiro, tivemos 2011 
como primeiro ano de funcionamento. Para 
este efeito, foi-nos concedida acreditação 
como entidade certi�cadora, bem como 
�nanciamento até 31 de Dezembro de 2011.
Atualmente esta atividade encontra-se 
suspensa, a aguardar novas regras de �nan-
ciamento. Acreditamos que por pouco 
tempo.
Sejamos otimistas. O otimismo é uma força 
de futuro.  

O Presidente da Direção
José Augusto Carvalho
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Durante o ano de 2011, a ENB organizou 
duas chamadas de testes teóricos e práticos 
para determinar quais os elementos aptos a 
serem promovidos na carreira. Das 391 
provas efetuadas, registaram-se 375 resulta-
dos positivos em diferentes categorias:

Promoção a Chefe: 20 elementos 
Promoção a Subchefe: 47 elementos 
Promoção a Bombeiro de 1ª : 123 elementos 
Promoção a Bombeiro de 2ª : 185 elementos 



17 de janeiro de 2012
Arranque do projeto de consti-
tuição do corpo de bombeiros 
na Hidroelétrica de Cahora 
Bassa (Moçambique). Este 
ambicioso processo ao 
encargo da ENB incidirá no 
recrutamento e formação de 
pessoal (preferencialmente 
moçambicano), preparação 
das infraestruturas e consulto-
ria na aquisição de material. A 
nível formativo serão desen-
volvidas as valências de combate 
a incêndios, salvamento e desen-
carceramento, bem como o 
socorro pré-hospitalar.



12 de dezembro
Início da formação para os 15 recru-
tas dos Bombeiros Municipais de 
Viana do Castelo. Sob a orientação 
da Fundação CEFA — Centro de 
Estudos e Formação Autárquica, 
este curso de formação para 
ingresso na carreira de bombeiro 
pro�ssional será ministrado 
durante 6 meses em regime misto, 
sendo repartido entre os Centros de 
Formação da ENB e as instalações 
daquele corpo de bombeiros.
Já em 2012, os Centros da ENB vão 
formar, em regime de internato, 17 
elementos oriundos dos Bom-
beiros Municipais de Coruche e 
Loulé.



5 a 9 de dezembro
Realização do Curso de Chefe de 
Equipa de Combate a Incêndios 
Florestais (CECIF) ministrado a bom-
beiros da Madeira pela Coordena-
dora do Centro de Formação Espe-
cializado em Incêndios Florestais da 
ENB. 
A ação formativa foi solicitada pelo 
Presidente do Serviço Regional de 
Proteção Civil da Madeira, Coronel 
Luis Nery, para implementação 
desta área técnica na região com 
recurso a formadores externos 
entretanto certi�cados pela ENB.
Durante a formação foram desen-
volvidas as matérias constantes do 
CECIF em vigor e realizaram-se 
diversas práticas de simulação de 
combate com fogo real.



5 de dezembro
Os alunos do Curso Pro�ssional de 
Técnicos de Proteção Civil minis-
trado pelo Agrupamento Vertical de 
Gavião efectuaram uma visita de 
estudo à sede da ENB.
Além de proporcionar o primeiro 
contacto com a ENB, a visita permi-
tiu aos alunos colocar em prática os 
seus conhecimentos e competên-
cias no âmbito da formação em 
emergência pré-hospitalar através 
de um exercício realizado em 
conjunto com os formandos do 
curso de Tripulantes de Ambulân-
cias de Socorro (TAS).



Para Simão Velez, coordenador do 
curso, a visita à ENB “foi sem dúvida 
uma boa oportunidade para consoli-
dar conhecimentos e competências. 
Foi marcante para os alunos a partici-
pação no exercício com os forman-
dos de TAS. Realçamos ainda, a forma 
calorosa e próxima como fomos 
recebidos e tratados pelos técnicos de 
formação que nos acompanharam.”
A turma era constituída por dezasseis 
alunos, quatro dos quais oriundos de 
Cabo Verde, na sequência da gemi-
nação entre os Municípios de Gavião 
e Paul (situado na ilha de Santo 
Antão).

Exercício



O Curso Pro�ssional de Técnicos de 
Proteção Civil ministrado pelo 
Agrupamento Vertical de Gavião foi 
desenvolvido em articulação com a 
sua Autarquia, Bombeiros Munici-
pais e outras entidades relaciona-
das com a Proteção Civil. Esta é uma 
modalidade de ensino de nível 
secundário que se caracteriza por 
promover, ao longo de três anos, a 
aprendizagem de competências 
direcionadas para o exercício de 
uma atividade pro�ssional.



Nos últimos 10 anos a ENB tem 
vindo a contribuir para o 
cumprimento dos objetivos nacio-
nais da Iniciativa Novas Oportuni-
dades no domínio das competên-
cias escolares. Em 2011, e para 
corresponder às expectativas e 
responsabilidades pedagógicas na 
formação dos bombeiros portugue-
ses, a ENB apostou na certi�cação 
de competências de âmbito pro�s-
sional - RVCC Pro�ssional. 
Após a aprovação da sua candida-
tura e respetivo �nanciamento, até 
31 de Dezembro de 20011, a ENB 
iniciou o processo de “RVCC 
Pro-Bombeiro”, através do qual os 
bombeiros poderiam ver formal-
mente reconhecidas, e certi�cadas 
a nível europeu, as competências 
pro�ssionais que desenvolveram 
através da formação e da experiên-
cia de trabalho.



Como ponto de partida, as equipas 
dos CNO de Sintra e Lousã 
realizaram uma série de sessões de 
esclarecimento por diferentes 
pontos do País, tendo estas resul-
tado em protocolos celebrados 
com diversas Associação de Bom-
beiros. Depois de um árduo 
trabalho desenvolvido pelos 
técnicos dos CNO e os próprios 
bombeiros, que tiveram de conciliar 
as exigências deste processo com a 
vida familiar e pro�ssional, surgiram 
os primeiros resultados. Dos júris 
realizados nos meses de Novembro 
e Dezembro foram certi�cados 41 
bombeiros. 
Entretanto, até ao momento, não foi 
aberta nova fase de candidatura a 
�nanciamento, o que obriga a ENB, 
por razões de insu�ciência de recur-
sos, a interromper, por um período 
que se deseja breve, o exercício 
desta atividade.



Durante o mês de outubro, a ENB realizou os 
primeiros cursos destinados a particulares 
inseridos no alargamento da oferta forma-
tiva do seu Centro de Formação para 
Empresas e Instituições. Esta medida 
pretende reforçar um dos objetivos institu-
cionais contemplados na sua missão – a 
formação cívica no domínio da autoproteção 
dos cidadãos – através da qual todos os 
interessados em desenvolver as suas capaci-
dades de proteção, socorro e segurança, 
terão a oportunidade de o fazer na Escola 
que forma os bombeiros portugueses. 
Da oferta destinada a inscrições individuais 
estão disponíveis os cursos com os seguintes 
objetivos:
•Curso de Primeiros Socorros: Habilitar os 
formandos com conhecimentos, teóricos e 
práticos, que lhes permitam prestar a 
primeira assistência a sinistrados.
• Formação em Segurança contra Incêndios 
em Edifícios para Delegados de Segurança: 
Habilitar os formandos com os conhecimen-
tos necessários para a execução das medidas 
de autoproteção.
•Curso de Brigadas de Incêndio para 
Serviço de Segurança Contra Incêndio: 
Habilitar os formandos com conhecimentos, 
teóricos e práticos, de combate a incêndios 
em edifícios/instalações com recurso a 
equipamentos de 1.ª e 2.ª intervenção.
•Curso de Tripulante de Ambulância de 
Transporte (TAT): Habilitar os formandos 
com conhecimentos, teóricos e práticos, que 
lhes permitam exercer a atividade de Tripu-
lante de Ambulância de Transporte.
•Sensibilização em Combate a Incêndios 
com Meios de 1.ª Intervenção: Habilitar os 
formandos com conhecimentos mínimos, 
teóricos e práticos, que lhes permitam atuar, 
com meios de primeira intervenção, perante 
focos de incêndio.

Formação 
                       particulares



21 de outubro 
Fim da formação dos primeiros 
instrutores em salvamento e desen-
carceramento ferroviário da ENB 
através do ICET - International 
Centre for Emergency Techniques.



Durante os meses de outubro e novem-
bro, a ENB destacou quatro técnicos de 
formação – dois para Cabo Verde e outros 
dois para São Tomé e Príncipe - no âmbito 
do Projeto de Cooperação Técnico Policial 
que Portugal desenvolve através dos 
Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da 
Administração Interna.
Esta iniciativa, �nanciada pelo Instituto 
Português de Apoio ao Desenvolvimento 
(IPAD), visou desenvolver competências 
técnicas e operacionais das forças de segu-
rança e agentes de proteção civil naqueles 
Países Africanos de Língua O�cial Portu-
guesa (PALOP). 



30 de setembro
A ENB recebeu, na sua sede em Sintra, uma 
comitiva do Corpo de Bombeiros Militar de 
Sta. Catarina (Brasil). Através desta visita, os 
bombeiros brasileiros puderam conhecer a 
realidade portuguesa no que toca à forma-
ção dos bombeiros nacionais, bem como 
outros aspetos referentes à organização da 
proteção civil desempenhada pelos seus 
diferentes agentes.
A terminar, os visitantes assistiram a um 
exercício da formação CITO- Portugal, 
tendo demonstrado elevado interesse nas 
técnicas avançadas de desencarceramento 
que o Método Saver comporta. 



Cartaz do Sem
inário desenvolvido pelo designer Victor H

ugo Fernandes

21 de setembro
Realização de um seminário 
organizado pelo CNO da ENB 
(Lousã) a comemorar os seus 
10 anos de atividade. Este 
evento revelou-se extrema-
mente interessante pela 
abordagem pertinente a 
diversos temas relacionados 
com a Iniciativa Novas Opor-
tunidades, desde os seus 
resultados aos benefícios 
proporcionados.



8 de setembro
Primeira visita do Secretário de Estado da 
Administração Interna, Dr. Filipe Lobo 
D’Ávila, à sede da ENB. Para além de uma 
reunião de trabalho entre a direção da ENB, o 
Presidente da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, Major-General Arnaldo Cruz e 
o Presidente da Câmara Municipal de Sintra, 
Professor Fernando Seara, esta visita teve 
como principais pontos de agenda - a 
apresentação das infra-estruturas existentes, 
e a construir, na Quinta do Anjinho. Durante a 
sessão de trabalhos, o Secretário de Estado 
da Administração Interna enalteceu o 
esforço que a ENB está a realizar para 
“conseguir ultrapassar os condicionamentos 
orçamentais que o País atravessa”, desta-
cando ainda a sua capacidade de adaptação 
face às exigências.



2 de setembro

Publicação, no sítio da ENB, do 
projeto de construção de um novo 
campo de formação e treino em 
Busca e Salvamento Urbano, 
vulgarmente conhecido por USAR 
(Urban Search and Rescue). 
A execução deste projeto 
dependerá da aprovação de uma 
candidatura ao Programa Operacio-
nal de Valorização do Território 
(POVT) através da Autoridade Nacio-
nal de Proteção Civil (ANPC). Para 
além da comparticipação euro-
peia, foi necessário assegurar 15% 
do �nanciamento, tendo a ENB 
estabelecido parcerias com 
diferentes entidades.



31 de agosto
Transmissão do programa “Portugal em 
Direto” gravado na sede da ENB com o 
propósito de apresentar o papel que a 
Escola desempenha na formação dos bom-
beiros portugueses. 
A equipa da RTP pode acompanhar um 
exercício de OPC – Organização de Postos 
de Comando, através do qual os teles-
petadores puderam perceber melhor como 
a acção dos bombeiros é coordenada num 
teatro de operações. Para a comunidade 
civil foram desenvolvidos alguns conselhos 
de segurança, nomeadamente: Prevenção 
de incêndios nas habitações, Saber como 
Agir perante um engasgamento e uma 
paragem cardiorrespiratória.



27 de julho 
Publicação de artigo no Jornal i a 
retratar um dia na formação de 
bombeiros pro�ssionais. Além de 
destacar a primeira recruta deste 
tipo realizada nos Centros de 
Formação da ENB, o artigo focou 
essencialmente as motivações que 
levaram estes jovens a seguir a 
carreira de bombeiro.



14 de julho 
Cerimónia de encerramento do curso 
de formação para estagiários da 
carreira de bombeiros pro�ssionais. 



Este curso, cumprido nos três 
centros de formação da ENB, teve a 
duração de seis meses durante os 
quais foram ministrados os conteú-
dos programáticos pertencentes à 
organização curricular de�nida pelos 
Despachos Conjuntos nºs 297/2006 
e 298/2006, de 2 de Março. 





Entre as diversas áreas temáticas 
destaca-se a de salvamento e 
desencarceramento, na qual os 
recrutas puderam aprender técni-
cas avançadas de desencarcera-
mento (Método SAVER™) obtendo 
assim uma certi�cação internacio-
nal de Técnico Multidisciplinar de 
Salvamento (Especialista SAVER
™), no âmbito da creditação da 
ENB enquanto CITO - Certi�ed ICET 
Training Organization.



A recruta foi constituída por sete 
elementos dos Bombeiros Municipais 
de Olhão e seis dos Bombeiros 
Municipais de Tavira que, no âmbito 
de um contrato celebrado com a 
Fundação CEFA – Fundação para os 
Estudos e Formação Autárquica, 
receberam a formação imprescindível 
ao desempenho das suas funções nos 
respetivos corpos de bombeiros. 



11 de julho 
Colaboração da ENB com o Programa 
50 Graus - um magazine de verão 
produzido para a RTP2 em que 
apresentam pro�ssões e locais que a 
maior parte das crianças não podem 
ver ao vivo.
A ENB foi enquadrada no tema "o que 
é ser bombeiro" e, como se de uma 
visita de estudo se tratasse, as 
crianças passaram a manhã num 
quartel e mais tarde deslocaram-se à 
sede da ENB, onde puderam assistir a 
uma formação no laboratório móvel 
de fogo. 



4 de julho 
Cerca de 20 crianças visitaram a sede 
da ENB numa iniciativa organizada 
em conjunto com o Centro do 
Instituto do Emprego e Formação 
Pro�ssional (Sintra) e que contou com 
a colaboração dos Bombeiros Volun-
tários de Almoçageme e de São Pedro 
de Sintra.



Durante esta visita foram apresenta-
das algumas das áreas formativas da 
ENB, nomeadamente o combate a 
incêndios e o socorro pré-hospitalar. 
Para isso, realizou-se uma apresen-
tação dos equipamentos utilizados 
pelos bombeiros em situações reais 
e que se encontram disponíveis 
numa ambulância e num veículo de 
incêndios urbanos. Relevando-se, 
neste último, a importância do 
Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) para a segurança 
dos bombeiros.



Após as exibições dos veículos e 
equipamentos, a visita adquiriu um 
cariz mais pedagógico através de 
demonstrações do Suporte Básico de 
Vida Pediátrico, durante as quais os 
pequenos visitantes puderam 
assumir um papel mais participativo. 
No �m da visita foram entregues os 
certi�cados de participação da “ Rita 
Bombeirita” – a mascote da ENB.



Durante os meses de Maio e Junho, a 
ENB realizou um conjunto de 6 Jorna-
das Técnicas com o objetivo de atuali-
zar gestos e procedimentos técnicos 
e harmonizar conceitos fundamen-
tais, com vista à uniformização do 
processo formativo e o bom desem-
penho operacional.



As Jornadas registaram cerca de 600 
inscrições distribuídas pelos forma-
dores externos nas áreas nucleares da 
ENB: Técnicas de Socorrismo, Salva-
mento e Desencarceramento, Combate 
a Incêndios Florestais e Combate a 
Incêndios Urbanos e Industriais. 



Para os elementos de Quadros de 
Comando  foi desenvolvida a área de 
Organização de Postos de Comando.







Com o propósito subjacente da 
aproximação aos corpos de 
bombeiros, estas Jornadas de 
carácter descentralizador tiveram 
lugar nas instalações dos Bombei-
ros Voluntários de Baltar, Man-
gualde e Camarate. 



15 de maio 
Lançamento da newsletter ENB  Link



15 de maio 
Celebração de um contrato-
programa com a Câmara Municipal 
de Sintra com vista ao �nanciamento 
parcial do projeto de construção de 
um novo campo de treinos poliva-
lente e multifacetado.
Através deste apoio, a Câmara 
Municipal de Sintra assume, a par do 
Estado e de outros parceiros, o papel 
de protagonista incontornável na 
candidatura da ENB à realização de 
um projeto fundamental para a 
formação técnica dos bombeiros e, 
consequentemente, para a proteção 
civil portuguesa.
A assinatura do contrato-programa 
realizou-se, no dia 15 de Maio, 
durante a cerimónia de inauguração 
do novo quartel dos Bombeiros 
Voluntários de São Pedro de Sintra.



13 de maio 
Fim do 1º Curso Comandante Opera-
cional Municipal (COM). Um curso 
moldado às principais competências 
desta entidade: promover a elabora-
ção dos planos prévios de interven-
ção e a coordenação das operações 
de socorro de âmbito municipal. 
Durante 2011 foram ministrados 
cerca de 4 cursos COM.



9 de maio 
Início dos cursos de proteção 
civil especi�camente concebi-
dos para que os trabalhadores 
dos Serviços Municipais de 
Proteção Civil, bombeiros e 
outros agentes adquiram os 
conhecimentos fundamentais 
ao desempenho das suas 
funções.



No ano em que completou 15 anos, a ENB 
disponibilizou gratuitamente uma coleção de 
manuais de formação inicial a cada um dos corpos 
de bombeiros portugueses. 

Estes manuais também se encontram disponíveis 
na área de downloads alojados no site da ENB, bem 
como através de uma aplicação exclusiva da sua 
página o�cial no Facebook.



2 de abril 
O Centro Novas Oportunidades 
(CNO) da ENB – Sintra realizou a sua 
cerimónia pública de entrega dos 
diplomas de Certi�cação de 
Competências do nível Básico e 
Secundário. Um evento simples, mas 
carregado de signi�cado, em que se 
comemorou os 10 anos de atividade 
deste CNO.  
Associaram-se a esta comemoração o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Dr. Fernando Seara, nosso 
an�trião, o então Presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, Dr. 
Duarte Caldeira e a Diretora do CNO 
da Escola Pro�ssional Gustavo Ei�el, 
Dra. Rute Mendonça.



16 a 19 de março 
A ENB participou pela sétima vez 
consecutiva no Salão Segurex que 
decorreu na Feira Internacional de 
Lisboa. À semelhança das edições 
anteriores, a presença da ENB teve 
como objetivo primordial: a divulga-
ção da sua oferta formativa e do papel 
que desempenha no panorama nacio-
nal da proteção civil. 



O dia da abertura do Salão foi 
aproveitado para lançar a 2ª edição do 
Manual de Primeiros Socorros da ENB. 
Este livro, já considerado como uma 
referência pedagógica do socorrismo, 
foi agora actualizado com as últimas 
diretrizes do European Resuscitation 
Council.



No stand da ENB os visitantes 
puderam testar os conheci-
mentos em  primeiros socorros 
através do Quiz Interactivo 
Suporte Básico de Vida.  Uma 
aplicação também disponível 
no sítio e página da ENB no 
Facebook.



No terceiro dia, a ENB organizou, 
em plena praça Sony, duas 
sessões de exercícios de desen-
carceramento enquadradas na 
Academia Segurex onde 32 bom-
beiros puderam experimentar 
diferentes técnicas e ferramentas 
de marcas distintas. 



Durante as sessões foram também 
apresentadas, em parceria com a 
Toyota, as especi�cidades técnicas 
inerentes à intervenção em veículos 
híbridos. 



No mesmo dia foi lançado o novo 
portal da ENB pelo então Ministro da 
Administração Interna – Dr. Rui 
Pereira. 



O culminar da participação da ENB 
no Segurex foi o Seminário - 
“Gestão e Intervenção em Aciden-
tes Multivítimas, durante o qual 
foram apresentadas e debatidas 
questões relacionadas com os 
acidentes rodoviários envolvendo 
veículos de transporte de matérias 
perigosas, salvamento e desencar-
ceramento, assim como comando e 
coordenação de operações.



No encerramento do Seminário 
realizou-se um exercício de 
desencarceramento com os 
instrutores Saver ™ formados 
pela ENB (CITO – Portugal).  



19 de fevereiro 
Realização da cerimónia de 
entrega pública de certi�ca-
dos aos adultos que concluí-
ram o seu processo de RVCC 
no CNO da Lousã durante o 
ano de 2010. Ao todo foram 
entregues 175 Certi�cados : 
111 de Nível Básico e 64 de 
Nível Secundário. 
A sessão contou com as 
presenças do Presidente da 
ENB, do Diretor do CNO, do 
Sr. Adjunto do Governador 
Civil de Coimbra e do Vice-
presidente da Câmara Muni-
cipal da Lousã, Luís Antunes.



A ENB marcou presença com a acção 
“Gestos que Salvam”- uma demonstração 
de Suporte Básico de Vida (SBV) que além 
de promover os conhecimentos básicos 
em primeiros socorros, chamou a atenção 
dos visitantes para uma das competên-
cias que fazem parte do trabalho desen-
volvido pelos bombeiros voluntários.

3 e 9 de fevereiro
Decorreu no edifício Fórum Picoas (Lisboa) 
o “Tour do Voluntariado” com várias iniciati-
vas enquadradas no Ano Europeu do 
Voluntariado 2011 e que procuram dar 
destaque ao valor deste tipo de trabalho e 
dos seus promotores.
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