
 
Presidência 

  

Município de Odivelas atribui apoio anual de 930 mil euros  

às Associações e Corporações de Bombeiros do Concelho 
   

A Câmara Municipal de Odivelas aprovou, no passado dia 9 de janeiro, o apoio financeiro às 

três Associações e Corporações de Bombeiros do Concelho (Caneças, Odivelas e Pontinha) 

num montante de 930 mil euros para o ano de 2019.  

 

A Câmara Municipal de Odivelas disponibiliza do seu orçamento, uma verba de 930 mil euros 

com a seguinte distribuição prevista: cerca de €805.000,00 estarão afetos a transferências 

mensais para garantir o pagamento anual dos Piquetes de Primeira Intervenção (PPI’s) e o 

pagamento do subsídio mensal de gestão corrente, os reembolsos a realizar contra 

apresentação de faturas de despesas com água e eletricidade, os pagamentos a realizar com 

suplementos à alimentação do dispositivo de Equipas Logísticas de Apoio ao Combate 

(ELAC’s)/ Equipas de Combate a Incêndios (ECIN’s) e o reembolso das despesas com seguros 

das viaturas. A este montante acrescem as despesas com as apólices de seguros legalmente 

obrigatórios (ramo bombeiro) no valor de €25.000,00 e os subsídios ao investimento que 

totalizam €100.000,00. 

  

A atribuição destes subsídios e apoios às Associações e Corporações de Bombeiros do 

concelho pretende a manutenção do nível de investimento que conduziu esta Autarquia à 

distinção, em 2017, com o galardão “Prémio Bombeiro de Mérito” na categoria “Câmaras 

Municipais”, atribuído pela Liga de Bombeiros Portugueses, uma menção honrosa que 

reconhece o mérito às três Câmaras Municipais do País que mais apoiam as suas Associações 

de Bombeiros. 

 

Para o Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, conhecedor da realidade 

dos Corpos de Bombeiros do Concelho e das suas dificuldades, “estes apoios constituem um 

claro e importante investimento no seu desempenho, que já é de excelência, e na sua 

preponderante missão solidária de assegurar um maior grau de segurança e de bem-estar 

efetivo à população.” 



 

Odivelas, 10 de janeiro de 2019 
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