
Os Bombeiros Voluntá-
rios do Sul e Sueste
receberem, em 2014,

14.935 alertas, tendo estado
envolvidos nas acções da cor-
poração 31.203 bombeiros,
refere o Relatório e Contas do
exercício de 2014, da Asso-
ciação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários do Sul e
Sueste.

A corporação teve 15.312
viaturas envolvidas nas ac-
ções que desenvolveu em
2014, ano em que transportou
41.508 doentes e em que res-
pondeu a 171 incêndios.

Segundo os dados estatísti-
cos decorrentes da actividade
operacional, os bombeiros Sul
e Sueste  efectuaram 820.075
quilómetros em 2014, tendo
estado, no total, em mais de
42 mil horas nas suas acções.

Os bombeiros registaram
ainda 54 acidentes com trans-
portes, 58 em infraestrutu-
ras e comunicações e 43 in-
tervenções em conflitos le-
gais. Estiveram também em

dois acidentes tecnológicos e
industriais e realizaram sete si-
mulacros.

Em relação às ocorrências
de emergência pré-hospitalar
foram registadas 2.465.

Ao nível da formação, foram
efectuadas 11.384 de forma-
ção certificada e 5.934 horas
de instrução. Registaram ainda
64.479 horas de piquete e par-
ticiparam em 95 simulacros.
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Hoje, entre as 9:30h e as 17:00h, vai realizar-se, nas instalações da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, o II Encontro Oferta Formativa e Desenvolvimento Local, uma iniciativa promovida
pela Rede para Empregabilidade Barreiro/Moita, da qual a Câmara Municipal da Moita é uma das entidades parceiras.

Este encontro, dinamizado a partir da colaboração das escolas (públicas e privadas) dos dois concelhos – Barreiro e Moita –, irá debater a criação de respostas formativas que formem cidadãos
mais qualificados (empreendedores e participativos), aumentando a sua empregabilidade e promovendo também o desenvolvimento socioeconómico destes dois territórios.

É mais um passo no sentido de reforçar a integração de esforços entre as escolas, as autarquias, o tecido associativo e as empresas, na criação de melhor sociedade e melhor emprego.
Na parte da manhã, propõe-se uma reflexão em torno dos “Factores Críticos para a Empregabilidade - O Que Procuram as Empresas?”. Num formato de mesa redonda/debate, serão abordadas

as perspectivas acerca das competências requeridas pelas empresas, bem como das áreas profissionais emergentes.
Neste painel, estarão representantes da InCensya, Psicoforma, FISIPE e do  IDset. Alguns ex-alunos irão também partilhar o seu percurso escolar e a sua integração profissional e será ainda fei-

ta uma breve apresentação da Rede e da importância dos Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional para a melhoria da oferta formativa existente.
Com a presença dos presidentes das Câmaras Municipais do Barreiro e da Moita, bem como do presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, serão apresentados, no período da tarde, alguns

dados socio-demográficos, as perspectivas de oferta formativa para 2015 e a sua articulação com o desenvolvimento dos territórios. No final do encontro, será realizado um breve exercício de de-
sign thinking para a criação de novos percursos formativos «fora da caixa».

O 1º Encontro de Oferta Formativa, decorrido em 2014, realizou-se no concelho da Moita e mobilizou um vasto número  de operadores-chave da região para trabalhar neste sentido.

REGIÃO 
Na sequência de protocolo assinado
com Baia do Tejo e Porto de Lisboa

Ordem dos Arquitectos
em visita de trabalho
pelo novo Terminal 
no Barreiro

BARREIRO Relatório de Actividades dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste

Bombeiros receberam cerca de 15 mil
alertas e responderam a 171 incêndios

BOMBEIROS. Corporação respondeu a 171 incêndios no ano passado

SÉRGIO SARAIVA. Administrador da Baía do Tejo recebeu e acompanhou visita da OASRS
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PALMELA Alunos brilharam na Feira 
Ilimitada, primeira fase da competição

Formandos da ATEC apurados
para Competição Nacional 
do programa “A Empresa”

Cinco formandos da ATEC –
Academia de Formação,
em Palmela, do curso de

Técnico de Electrónica, Auto-
mação e Comando, foram apu-
rados para a Competição Na-
cional do programa “A Empre-
sa”, a realizar no dia 25 de Maio.

No âmbito do programa de
empreendedorismo “A Empresa”,
promovido pela Junior Achieve-
ment Portugal, os formandos
criaram a DTEC, mini-empresa
responsável pela concepção da
Visionaire, uma bengala inova-
dora, concebida com o objectivo
de melhorar a qualidade de vida

de cidadãos invisuais. Os alunos
defenderam a sua bengala Vi-
sionaire na Feira Ilimitada, que
teve lugar no Centro Comercial
Colombo, em Lisboa, no dia 17
de Abril, o que lhes valeu o apu-
ramento para a Competição Na-
cional do programa “A Empresa”. 

"Este projecto é bastante
desafiante, não só pelas portas
que abre a todos os partici-
pantes a nível profissional,
como também pela experiência
que acabamos por ganhar. Fi-
camos mais maduros, apren-
demos a trabalhar em equipa,
a ouvir a opinião uns dos ou-

tros e, acima de tudo, apren-
demos que sem luta não atin-
gimos os nossos objectivos. A
Feira Ilimitada pôs à prova o
nosso empenho e, sem sombra
de dúvida, mostrou que a nos-
sa equipa tem potencial", con-
sidera a formanda Gabriela
Facory, membro da DTEC.

A Feira Ilimitada é a primeira
fase da competição do progra-
ma “A Empresa”, dinamizado
pela Junior Achievement Portu-
gal, associação sem fins lucra-
tivos, empenhada em levar às
escolas programas que desen-
volvem nas crianças e jovens o
gosto pelo empreendedorismo.

ATEC. Os alunos criaram a Visionaire, uma bengala inovadora 
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AOrdem dos Arquitectos
(OA) efectuou uma pri-
meira visita de trabalho

aos parques empresariais da
Baia do Tejo e aos territórios
do Arco Ribeirinho Sul, na se-
quência do protocolo assinado
entre várias entidades, pela
construção do novo terminal
de Contentores no Barreiro.

A visita de trabalho trouxe
uma delegação da AO, diri-
gida pelo presidente da Sec-
ção Regional Sul, Rui Ale-
xandre, aos parques indus-
triais do Barreiro e Seixal e
ao complexo da Margueira,
em Almada. 

A Administração do Porto de
Lisboa, o Município do Barrei-
ro e Baía do Tejo SA estabele-
ceram com a Ordem dos Ar-
quitectos um protocolo com
vista a uma colaboração dos
arquitectos portugueses na
“definição das linhas estrutu-
rantes para elaboração do es-

tudo de requalificação urbana,
ambiental e paisagística do ter-
ritório da Quimiparque e áreas
envolventes, no contexto da ar-
ticulação entre a cidade e o
terminal de contentores e a
área logística, industrial e tec-
nológica anexa”.

Esta colaboração dos arqui-
tectos, deverá acompanhar o
desenvolvimento do projecto de
novo Terminal de Contentores
no Barreiro, assegurando con-
tributos que ajudem a estabe-
lecer sólidos padrões de sus-
tentabilidade e qualidade para
as abordagens de planea-
mento e definição de vistas que
será necessário estudar.

A colaboração com a Or-
dem dos Arquitectos justifica-
se pelo valor acrescentado
que a arquitectura portuguesa
já adquiriu e pode emprestar
a todos os projectos que se ve-
nham a desenvolver nos terri-
tórios do Arco Ribeirinho Sul.
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