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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara aprova apoio de 75 mil euros aos 
Bombeiros Voluntários de Sines 

 
A Câmara Municipal de Sines, reunida no dia 29 de maio, aprovou por unanimidade a assinatura 
de um protocolo para atribuição de um subsídio no montante de 75 mil euros à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines. 
 
O apoio destina-se a apoiar a associação em 2013, nas componentes de combustíveis (50 mil 
euros), atividade regular (15 mil euros), refeições do Grupo de Prevenção de Incêndios (5 mil 
euros) e atividade da Rádio Sines (5 mil euros). 
 
Para além deste montante, a Câmara procurará garantir através do protocolo a celebrar com a 
Galp - Refinaria de Sines a atribuição de um montante de 25 mil euros aos Bombeiros. 
 
Para o presidente da Câmara, Manuel Coelho, “os Bombeiros são a principal instituição 
humanitária de Sines”, merecendo o apreço da autarquia “pelo que significam e pelo seu 
trabalho ao serviço do município, das empresas e das pessoas de Sines”. 
 
“Para além deste apoio financeiro”, diz o autarca, “os Bombeiros merecem também a nossa 
posição e ação de cooperantes e parceiros em tudo o que estiver ao nosso alcance para que 
continuem a garantir a necessária e insubstituível segurança às pessoas, à população em geral e 
às empresas deste polo económico nacional”. 
 
Manuel Coelho apela às empresas para que tenham “uma atitude de apoio efetivo e 
cooperação, para que esta corporação consiga sobreviver e garantir a devida segurança de bens 
e trabalhadores e da comunidade do concelho”. 
 
O presidente da Câmara, Manuel Coelho, explica que a autarquia “decidiu fazer protocolos de 
apoio às coletividades e instituições para o ano de 2013, de modo a garantir-lhes o normal 
desempenho das suas atividades em prol do desenvolvimento do desporto, da cultura e dos 
apoios à população e empresas de Sines.” 
 
Pelos serviços que prestam aos seus associados e à população em geral, os Bombeiros, os 
Serviços Sociais das Autarquias e o Teatro do Mar são as primeiras associações e instituições 
apoiadas através de protocolos com a autarquia para 2013. 
 
O voto favorável dos vereadores do PS à assinatura do protocolo com os Bombeiros Voluntários 
de Sines foi condicionado à existência de fundos disponíveis. Em resposta, o presidente da 
Câmara disse que os fundos disponíveis “estão assegurados pela boa gestão financeira que o 
executivo está a realizar”. 
 
 
 



- pg  2 de 2 -   
 

 NIPC  502 563 010  LARGO RAMOS DA COSTA – 7520-159 SINES  +351 – 269 630 600      FAX   +351 – 269 633 022    E-MAIL: cmsines@mail.telepac.pt  

  
 
SIDI/ PM/2013-05-30 
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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