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INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | 

NARCISO MOTA 

 

Sua Excelência o Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo 

Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Fernando Ruas 

Senhor Secretário-Geral da ANMP, Engº. Artur Trindade, 

Colegas Autarcas, 

Digníssimos Palestrantes, 

Ilustres Representantes da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Liga dos Bombeiros Portugueses e 

dos diversos Serviços Municipais de Proteção Civil aqui presentes, 

Senhor Comandante Operacional Distrital de Operações de Socorro de Leiria, 

Senhores Comandantes da GNR, PSP e BVP de Pombal, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

 

É com muita honra que vos acolhemos em Pombal, neste Debate Nacional sobre Desastres Naturais, 

congratulando-nos por podermos contar, nesta sessão solene de abertura, com a ilustre presença de 

Sua Excelência o Senhor Ministro da Administração Interna. 

 

O acolhimento deste evento tem muito significado para o concelho de Pombal, não só devido à nossa 

localização estratégica no contexto do distrito de Leiria e a nível nacional, mas também tendo em 

conta a nossa vasta área florestal, a nossa orla costeira, em que se inclui a Praia Dourada do Osso da 

Baleia e a Estrada Atlântica, os nossos recursos mineiros e hídricos, bem como as nossas características 
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de alto risco em termos de segurança rodoviária, devido à confluência, nesta zona, das mais 

importantes vias rodoviárias e ferroviárias do País. 

 

Não poderíamos assim, por estas e outras razões, deixar de apoiar esta iniciativa da ANMP, num ano 

que começou com um temporal particularmente devastador, no passado dia 19 de janeiro, e cujas 

consequências nos levam, a todos, a refletir sobre se estamos verdadeiramente preparados para a 

dimensão das intempéries que poderão ocorrer, com cada vez maior frequência e intensidade, no 

futuro. 

Não posso também, Senhor Ministro e caros amigos, deixar de me referir às cheias verificadas neste 

concelho, em 2006, constituindo esse momento trágico um dos momentos que mais tristemente 

marcaram e empobreceram os pombalenses nas últimas décadas, logo a seguir ao drama dos incêndios 

de 2005, em que perdemos mais de 80 km2 de floresta. 

 

Felizmente, em termos de funcionalidade e operacionalidade, pudemos sempre, e podemos continuar 

a contar, a nível local, com uma excelente articulação na área da proteção civil, entre o Município, as 

Freguesias, a Associação de Produtores Florestais, a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários e as demais forças de segurança. 

 

Para isso tem contribuído o esforço dispendido por parte do Município, no apoio a várias obras 

realizadas nos quartéis do concelho, na aquisição de viaturas e de diversos equipamentos, para além 

dos apoios regularmente concedidos aos nossos bombeiros, em que se inclui o pagamento de seguros 

e combustíveis e o apoio à capacidade empreendedora da equipa de sapadores florestais. 

 

Na área da proteção civil, foram disponibilizadas e despendidas, ao longo dos últimos anos, avultadas 

verbas para proceder à limpeza da floresta, à construção de pontos de água, e ainda à abertura de 

caminhos florestais e à reconstrução de todos os pontões destruídos pelas cheias, tendo-se investido 

igualmente na formação de equipas de operacionais, em viaturas e em meios de prevenção, deteção e 

combate a incêndios. 
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No que respeita ainda a equipamentos e infra-estruturas, na área da saúde e ao nível das forças de 

segurança, o nosso Município tem envidado esforços no sentido de assegurar e colaborar na 

manutenção de condições de trabalho dignas nos diferentes serviços de apoio às populações. 

 

Permitam-me que me dirija, a este propósito, ao Senhor Ministro da Administração Interna, no sentido 

de fazer um apelo a Vossa Excelência para que tenha em especial atenção a situação da Esquadra da 

PSP de Pombal, equacionando a viabilidade da sua reinstalação noutro espaço da cidade, existindo 

agora a possibilidade de ser transferida para as instalações da EB Conde Castelo Melhor. 

 

Em carta dirigida recentemente a Vossa Excelência, o Município de Pombal assume o compromisso de 

tudo fazer, na sua esfera de competências, para viabilizar o projeto em estudo, adaptando-se o 

referido espaço às exigências atuais, podendo ser beneficiado em termos de instalações, 

funcionalidade e estacionamento. 

 

Ao longo de vários anos, temos assumido igualmente os custos com a reparação e beneficiação do 

quartel da GNR de Pombal, existindo também a possibilidade de podermos aqui realizar novas obras de 

beneficiação, tendo em conta o projeto já em curso e que será financiado no âmbito do QREN, de 

acordo com recente confirmação da Direção Geral de Infra-Estruturas e Equipamentos do Ministério da 

Administração Interna. 

 

Em nome dos Pombalenses, peço encarecidamente a Vossa Excelência que, na medida do possível, 

interceda para que estas nossas justas reivindicações sejam atendidas. 

 

Espero que, passados quase 10 anos, se consiga também, finalmente, como forma de prevenir a 

ocorrência de cheias, aprovar o projeto de construção da Bacia Contenção a Nascente da Cidade de 

Pombal, encontrando-se o mesmo em fase de aprovação na Agência Portuguesa do Ambiente - 

Autoridade Nacional da Água. 
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Tive recentemente uma audiência com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento 

do Território, em que este assunto foi abordado, incluindo outras matérias igualmente relacionadas 

direta ou indiretamente com a área da proteção civil, nomeadamente as relacionadas com o Controlo 

de Aquífero da Mata do Urso; o Plano de Ordenamento da Orla Costeira e a Delimitação da Carta 

Ecológica Nacional de âmbito Municipal.  

 

Tudo nos deve preocupar enquanto autarcas empenhados na salvaguarda dos recursos naturais e dos 

valores associados à vida humana. 

 

Cumpre-me aqui hoje enaltecer também, de uma forma geral, a ação da Liga dos Bombeiros 

Portugueses pelo trabalho que tem vindo a desempenhar, em articulação com o Município, para 

prestígio, dignidade e valorização dos princípios éticos ligados à ação humanista dos Bombeiros. 

 

A nível local, quero ressaltar também, a ação dos nossos Bombeiros Voluntários, que comemoraram 

em 2012 o seu 1º centenário, e que, no seu quotidiano, convivem com esta árdua mas enriquecedora 

missão de ajuda ao próximo, fazendo votos para que a tarefa de ser Bombeiro se torne cada vez mais 

facilitada, respeitada, admirada, considerada e gratificante para todos. 

 

A experiência que adquiri ao longo da minha vida e da minha carreira profissional e política, ensinou-

me que qualquer projeto só alcança sucesso, com o devido envolvimento humano, em convergência de 

esforços e conhecimentos, com parcerias empenhadas, leais, solidárias e responsáveis como esta que 

aqui vemos hoje, envolvendo as autarquias, as empresas, as instituições e os mais diversos organismos 

ligados à proteção civil, com o nobre objetivo de promover o bem-estar das populações que servimos. 

 

Porque proteger também envolve promover a segurança e os valores de cidadania inerentes, devemos 

olhar as questões da proteção civil, tendo também em conta um modelo coerente de planeamento do 

território. 
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Deve assegurar-se o uso racional do solo, onde se conjugue o interesse público associado à salvaguarda 

e valorização dos recursos ambientais; onde se conjugue o respeito pelos direitos de propriedade e 

uma relação harmoniosa que promova a sustentabilidade das populações locais e das suas economias. 

 

Em suma, deve promover-se um ordenamento que promova equilíbrios, para travar tendências de 

abandono e desertificação dos espaços rurais, com o consequente agravamento da pressão sobre os 

meios urbanos, com repercussões nas condições de segurança das pessoas e ao nível da gestão de 

situações de emergência. 

 

Termino, dirigindo-me ao Senhor Presidente da ANMP, renovando a minha sincera gratidão, por 

termos a satisfação de acolhermos em Pombal a iniciativa de realização deste Debate, tão pertinente e 

oportuno. 

 

Dirijo-me a Sua Excelência o Senhor Ministro da Administração Interna, agradecendo o regozijo que 

nos proporciona, ao nos conferir a honra de se deslocar ao nosso concelho, onde o Senhor Ministro 

será sempre bem recebido e onde contamos vê-lo em breve, a inaugurar as obras de beneficiação da 

Esquadra da PSP de Pombal e do Quartel da GNR de Pombal. 

 

Sei que que Vossa Excelência tem uma postura pragmática e diligente - muitas vezes inexistente em 

alguns políticos - e que, por isso, assim o espero, o Senhor Ministro se encontrará em sintonia com esta 

autarquia, no que diz respeito à melhoria da capacidade de resposta na área da proteção civil. 

 

Em nome do Município de Pombal, agradeço, uma vez mais, a honrosa presença de Vossa Excelência e 

de todas as entidades que se dignaram marcar presença neste Debate que, estou certo, será bastante 

enriquecedor para todos os participantes. 

  

Bem hajam. 

 

Muito obrigado. 
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Narciso Mota 

TCP,15.05.2013 


