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Assunto: Pedido de demissão 
 
 

Exmo Sr.  
 
  

Venho pela presente apresentar a Vª Exª o pedido de demissão do cargo de Vice Presidente da 

Federação de Bombeiros. 

Poderia fazê-lo apresentando apenas motivos pessoais/familiares que são reais e Vª Exª e a maioria 

conhecem. É também por estes, mas tais limitações nunca foram impedimento a que tentasse cumprir 

minimamente os compromissos que assumi. 

Faço-o porque não quero ser parceiro ou conivente numa gestão destinada a liquidar a Federação 

a curto prazo, como venho alertando há vários anos nas aprovações de orçamentos e contas, como alertei 

no início deste exercício apresentando um orçamento deficitário, mas realista, que pretendia despertar 

consciências e não surtiu efeito, para além de gerar na assembleia discussão que também não teve 

seguimento. Era deficitário, mas mesmo assim arranjámos mais uma despesa, embora parcialmente 

financiada, a custo da obrigatoriedade de manutenção do nível de emprego, como exigem todos os 

projetos do IEFP. 

Faço-o porque esperava que o novo exercício, antes das eleições do ano que vem, e com a 

existência da nova sede, fosse o momento ideal para discutir seriamente o que se quer da Federação, o que 

esperam as Federadas desta, e quanto estão dispostas a pagar por isso. Não foi esse empenhamento que eu 

vi na última reunião. 

Faço-o porque entrei nos Bombeiros (há 34 anos) com o objetivo que os orienta (ou orientava nessa 

altura): fazer algo pelo próximo; Fiz inúmeras deslocações em prol da Federação à minha custa, porque quis, 
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não para me queixar que as Federadas não dão valor aos diretores que fazem esse trabalho “pro bono” ou 

com custos da Associação a que pertencem.  

Ver a liquidação anunciada da Federação, e continuar conivente, não faz parte dos meus 

princípios, pelo que só me resta sair. 

 

No entanto, circunstâncias passadas, nuns casos pela função desempenhada, noutros por uma 

questão de registo junto da Autoridade Tributária, Segurança Social e IEFP, fizeram com que seja o 

responsável aí registado, bem como tutor do estágio em curso; Estou disponível para garantir, se assim o 

entender a direção, essas responsabilidades até 31 de dezembro de 2019, e no caso do estágio até ao 

encerramento deste com a elaboração do relatório final a ocorrer após o seu término a 5 de fevereiro. 

 

Acreditem Sr Presidente e restantes diretores, que o meu pedido nada tem a ver com questões 

pessoais, mas apenas com a orientação da gestão, que respeito, mas não concordo. Sei que o deveria ter 

feito quando da discussão do orçamento do exercício em curso, e acreditem que o equacionei, demoveu-

me o respeito pelos colegas e pelos representantes das Federadas que nos elegeram; É esse mesmo respeito 

que me obriga a fazê-lo agora. 

 

 

Com o m/ respeitosos cumprimentos 

Luís Carlos Carriço 

 
 


