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Nota à Imprensa

A APG/GNR está de Luto!
É com profundo pesar e tristeza que a Associação dos Profissionais da Guarda – APG/GNR vem a público, mais uma
vez, apresentar condolências por vidas perdidas nos fogos.
A APG/GNR apresenta os seus pêsames e solidariedade às famílias das vítimas dos fogos de 15 de Outubro, que
tragicamente perderam num cenário dantesco e cruel.
A APG/GNR saúda todos os profissionais da GNR que têm estado na primeira linha do combate aos incêndios e no
socorro às populações, a sua coragem, o seu altruísmo e espírito de missão, pois pese embora sejam
recorrentemente desconsiderados no seu papel neste tipo de tragédias, excedem-se em esforço e profissionalismo.
A APG/GNR presta igualmente uma justa homenagem ao empenho de todos os profissionais envolvidos na resposta
a este flagelo, à protecção civil, aos bombeiros, aos profissionais de saúde e muitos cidadãos anónimos, que agiram
com inegável coragem.
Não podíamos deixar de registar que só este ano morreram mais de uma centena de pessoas devido aos fogos,
razão pela qual nos parece óbvio que algo tem que mudar e rapidamente.
Os profissionais da GNR envolvidos no combate aos fogos e no socorro às populações lidaram directamente com a
perda de vidas humanas, estiveram sujeitos a cenários de indescritível violência, dos quais nenhum ser humano sai
incólume, razão pela qual deve ser disponibilizado apoio psicológico e subsequente acompanhamento.
Os profissionais da GNR, nos fogos de 15 de Outubro, acorreram a mais de cinco centenas de fogos e, teme-se, que
mais uma vez o seu esforço não seja reconhecido de facto, bem como a inadmissível falta de meios humanos que,
naturalmente, influem na capacidade de resposta.
Os fogos de 2017, em Portugal consubstanciaram-se numa tragédia humana sem precedentes pelo que se impõem
as devidas ilações no que toca à necessidade de a afectação dos recursos.
Mais uma vez, a APG/GNR deixa um incentivo de coragem a todos os profissionais da GNR que diariamente
cumprem o seu juramento e dão o melhor de si, com precárias condições de trabalho e, invariavelmente, com risco
da própria vida.
Lisboa, 17 de Outubro de 2017
A Direcção Nacional

