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 ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinete da Secretária de Estado da Administração Interna

Louvor n.º 537/2022

Sumário: Concedo à Escola Nacional de Bombeiros a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, 
no grau ouro e distintivo branco.

A Escola Nacional de Bombeiros (ENB) é a autoridade pedagógica na formação técnica dos 
bombeiros portugueses, tendo por missão promover a formação dos bombeiros e demais agentes 
de proteção civil. A sua criação é o resultado da colaboração institucional entre a Autoridade Na-
cional de Emergência e Proteção Civil e a Liga dos Bombeiros Portugueses.

Ao longo de quase três décadas de funcionamento, a ENB tem -se afirmado como um centro de 
excelência ao serviço da formação dos bombeiros portugueses. A sua ação, em estreita articulação 
com os corpos de bombeiros e com as respetivas entidades detentoras, é determinante para a 
elevação das qualificações profissionais e humanas dos milhares de mulheres e homens que dia-
riamente se encontram ao serviço da proteção e socorro das populações.

Através das melhores práticas educativas e de investigação aplicada, a ENB tem sabido ser 
uma fonte de conhecimento teórico e prático ao serviço da comunidade, o que se reflete na atribui-
ção em 1997 do estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública.

A qualidade formativa da ENB, ministrada de forma descentralizada, encontra -se devida-
mente reconhecida e certificada a nível nacional e internacional, sendo colocada à disposição de 
todos os cidadãos, entidades públicas e privadas através do Centro de Serviços para Instituições 
e Empresas. A rede nacional de formadores externos credenciados, os Centros de Formação da 
Lousã e de São João da Madeira e a estrutura de Unidades Locais de Formação e de conteúdos 
pedagógicos são fatores determinantes na aproximação da oferta formativa aos seus destinatários. 
A estes juntam -se o campo de treinos na área dos incêndios urbanos e industriais e o centro de 
simulação e realidade virtual, enquanto elementos de vanguarda a nível internacional na formação 
especializada dos bombeiros.

Desde a sua fundação, a ENB tem desempenhado um papel fundamental, em termos forma-
tivos, no sistema nacional de proteção civil, concretizando, diariamente, uma parceria entre o Es-
tado e a sociedade civil. Para além da formação ministrada aos bombeiros portugueses, a ENB foi 
responsável por estruturar e ministrar a formação que esteve na génese do Grupo de Intervenção, 
Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana e da Força Especial de Bombeiros.

A sua aposta nas relações com o exterior tem posicionado a ENB como um parceiro respei-
tado a nível internacional, tal como ilustrado pela organização, em março de 2022, do Curso de 
Introdução ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

A ENB tem, igualmente, participado no reforço do sistema de proteção civil, prestando serviços 
essenciais ao seu desenvolvimento. Nesta qualidade tem sido um parceiro empenhado na reforma 
do modelo de ensino e formação em proteção civil.

Merece ainda especial destaque a relevante colaboração com a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil ao longo dos últimos 14 anos, entre 2008 e 2022, período durante 
o qual a ENB desempenhou as funções de entidade empregadora de cerca de 600 dos seus tra-
balhadores, com vínculo precário, nomeadamente bombeiros da Força Especial de Bombeiros e 
operadores das salas de operações e de comunicações, situações integralmente regularizadas no 
mês de março de 2022.

O inegável contributo da ENB em prol da formação dos bombeiros portugueses e de outros 
agentes de proteção civil torna -se, assim, merecedor de público reconhecimento. É, portanto, da 
mais elementar justiça que os serviços prestados pela Escola Nacional de Bombeiros, dos quais 
resultaram honra e lustre para o País, sejam publicamente reconhecidos como extraordinários, 
importantes e muito distintos.
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Assim, nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento de Concessão da Medalha 
de Mérito de Proteção e Socorro, aprovado pela Portaria n.º 980 -A/2006, de 14 de junho, na sua 
redação atual, e da competência delegada pela alínea a) do n.º 1 do Despacho n.º 12094/2021, da 
Ministra da Administração Interna, concedo à Escola Nacional de Bombeiros a Medalha de Mérito 
de Proteção e Socorro, no grau ouro e distintivo branco.

29 de março de 2022. — A Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Alexandra 
Costa Gaspar.
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