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VISÃOUma sociedade mais capaz de en-
frentar a adversidade, mais resilien-
te e mais solidária.

MISSÃOProteção de pessoas e bens, designada-
mente, o socorro a feridos, doentes ou 
náufragos e a extinção de incêndios, bem 
como, o desenvolvimento de projectos de 
carácter desportivo, cultural, recreativo e 
ambiental, numa perspectiva humanitária 
e solidária.

VALORESO voluntariado e a solidariedade.
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Assembleia Geral

Presidente - António João Cari-xas 
Vice-Presidente -Miguel Vidigal
Secretário - Luís Brites Rosa 
1º Suplente - Otília Ramalho 
2º Suplente - Isabel Santos

Direção

Presidente - Mª Ivone Simões
Vice-Presidente Financeiro - António Tremoço
Vice-Presidente Rec. Humanos -Feliciana Caleiro
Secretário - Mário Conde
1º Vogal - Aníbal Ramos
2º Vogal - David Baetas
3º Vogal  - Cristina Rodrigues
1º Suplente - Maria do Carmo Ruivo
2º Suplente - António Alves
3º Suplente - Fernando dos Santos

Conselho Fiscal
   
Presidente - José Fernandes 
Vice-Presidente - João Caixado
Secretário-Relator - Luís Nunes Brites
1º Suplente - Pedro Pinheiro
2º Suplente - Mª Vitalina Rodrigues 
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Introdução
 A Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Amadora, em conformidade com os 
Estatutos, submete à apreciação da Assembleia Geral, os dois instrumentos financeiros: o Orçamento e 
Plano de Acção para 2020. 
As peças documentais mantêm o rumo daquela que é a razão principal de existir das AHBV: Prestar Socor-
ro. 
 
A AHBV Amadora, desde sempre, ocupa um lugar fundamental na garantia de Protecção Civil concelhia, 
distrital e nacional; e, para cimentar tal desígnio, as opções estratégicas da Direcção continuam a ser na 
senda da criação das melhores condições para os nossos Bombeiros. 
Como temos vindo a dizer, nos últimos anos, vivemos tempos cada vez mais difíceis na gestão da As-
sociação, consequência, nomeadamente, do insuficiente financiamento da Associação e dos cada vez 
maiores atrasos nos pagamentos do Estado, quer em prazo quer em valor acumulado.
Para suprir estes graves problemas de falta de apoio às operações de bombeiros, continuamos com um 
pesado fardo de pagamento do empréstimo bancário que contraímos, em 2017, para salvaguardar os 
salários de bombeiros.
Nesta situação e sem melhores condições financeiras, dificilmente estaremos em condições de dignificar 
os homens e as mulheres que exercem a função ou profissão de Bombeiro.

Os dois documentos, agora apresentados, são instrumentos de planeamento para o ano de 2020, numa 
conjuntura caracterizada por grandes incertezas. 

Apesar das ambiguidades por parte dos sucessivos governos, procuraremos, como o temos feito desde 
sempre, melhorar as condições operacionais e rentabilizar os recursos existentes do corpo activo.

Pretendemos, em 2020, continuar a renovação da frota operacional, que tem dado avanços significativos 
com o apoio da Câmara Municipal da Amadora, sobretudo na prestação do serviço de socorro. 
Continuaremos a defender um modelo de financiamento das AHBV mais justo que permita uma melhor 
qualidade de serviço à população, uma situação que tem trazido sobressaltos de tesouraria e impedido 
que muitos assalariados, hoje, não tenham acesso a uma carreira profissional condigna! 

Neste contexto, tem sido o protocolo com a Câmara Municipal da Amadora que tem, com uma parte signi-
ficativa de verbas na área da Protecção Civil, preenchido as insuficiências do Poder Central.

Procuraremos lançar novas acções que promovam o recrutamento de novos bombeiros, não obstante, 
hoje, as condições de exercício do voluntariado não serem as melhores.

A Direcção da A.H.B.V.A
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1. ÁREA OPERACIONAL

 1.1 QUARTEL

 1.2 VIATURAS E EQUIPAMENTO

 • Continuar com a requalificação das instalações do quartel, com vista a uma melhor utili- 
  zação e rentabilização.
 • Criar condições para avançar com o estudo do projecto para a construção de um novo  
  Quartel, com a Camara Municipal da Amadora, de acordo com as novas exigências opera- 
  cionais e da protecção civil.

 • Prosseguir os esforços para melhorar a gestão das viaturas ao serviço, no sentido de 
  reduzir custos de manutenção e combustível.
 • Aquisição de um “VFCI” – Veículo Florestal de Combate a Incêndios. 
 • Aquisição de equipamentos de protecção individual para a área operacional.
 • Aquisição de uma “VCOT” - Veículo de Comando Operacional Tático

 • Continuar a melhorar as competências do nosso Corpo de Bombeiros, no sentido da sua  
  actualização e especialização nas diversas áreas específicas, através da formação aos  
  voluntários e assalariados.
 • Fortalecer o bom relacionamento com as estruturas representativas dos trabalhadores,  
  a fim de assegurar melhores condições de vida e de trabalho no contexto financeiro da  
  Associação.
 • Actualização dos vencimentos nos termos das negociações efectuadas com os trabalha- 
  dores e celebração do novo acordo de empresa 
 • Melhorar a Medicina no Trabalho.
 • Continuar a promover a Festa de Natal para os filhos dos nossos bombeiros e assalaria- 
  dos e realizar um momento de confraternização entre todos os que trabalham na 
  Associação.

PLANO DE ACTIVIDADES 2020
ÁREA OPERACIONAL

 1.3  RECURSOS HUMANOS
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 • Continuar o trabalho de valorização desenvolvido pela Fanfarra do Corpo de Bombeiros, como um dos 
  principais promotores da Associação.

 • Apostar na formação dos bombeiros e restantes assalariados.
 • Dar continuidade aos projectos educativos “Bombeiros por 1 dia”, Bombeiros na Escola” , “Estagio de  
  Verão” e Escola de Cadetes e Infantes.

 • Conseguida a certificação do Centro de Formação em 5/04 2019, como o previsto,
   iremo-nos concentrar em 2020 nas seguintes tarefas:

 • Consolidar a estrutura organizativa com o reforço da sua capacidade de resposta interna e 
externa melhorando o contacto com os nossos clientes e clientes potenciais. Deste modo, continu-
aremos a apostar no alargamento do número de clientes e no incremento do número de formações 
fornecidas, aumento já evidente em 2019.
 • Melhoramento das condições pedagógicas com a substituição dos contentores antigos por 
novos, destinados a podermos fornecer formação em cenários de fogo real, ou seja, em melhores 
condições. Nesta área iremos, ainda, adquirir dois computadores para reforçar o trabalho de apoio à 
formação. 

1.4  FANFARRA

1.5  FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

PLANO DE ACTIVIDADES 2020
ÁREA OPERACIONAL
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 • Reforço na ligação com os associados, como motor de desenvolvimento da Associação.
 • Dar continuidade ao Gabinete de Comunicação e Imagem da AHBVA.
 • Manter e reforçar a relação de proximidade com os associados através da página da Inter- 
  net (www.bvamadora.pt) e  Facebook .
 • Continuar a reforçar os meios de pagamento das quotizações através de multibanco e  
  transferência bancária.
 • Organizar a comemoração do 115º aniversário da Associação, momento único de afirma- 
  ção social e institucional para a Cidade da Amadora, para os sócios e para os Bombeiros  
  da Corporação.
 • Promover campanhas de sensibilização junto da população, no sentido de angariação de  
  novos sócios.

 • Dar continuidade às actividades desportivas – Ginástica localizada/Gap/Step e artes  
  marciais NihonJuJutsu - praticadas no Salão Nobre da Associação, proporcionando  
  melhores condições aos associados e promovendo a divulgação dessas actividades  
  junto da população, oferecendo qualidade a um preço acessível.

 • Continuar a promover eventos recreativos para a população, com qualidade e a preços ace-
  ssíveis, nomeadamente, os bailes de domingo, a passagem de fim-de-ano, espectáculos   
  musicais e sessões de teatro e fados.
 • Continuar a colaborar com o movimento associativo, através da cedência gratuita ou a preços  
  reduzidos das nossas instalações.

 2.2  DESPORTO

 2.3  RECREIO

PLANO DE ACTIVIDADES 2020
ÁREA ASSOCIATIVA

2 ÁREA ASSOCIATIVA
 2.1 ASSOCIADOS

2.4  SAÚDE
 • Melhorar a prestação de serviços, como primeiro socorro à população,
 • Alargar a oferta de valências médicas, para além das já existentes: psicologia clínica,   
  medicina tradicional chinesa e celebração de acordos com empresas na área da saúde   
  que forneçam mais serviços médicos variados aos associados, nomeadamente do   
  acordo  com um centro dentário já existente.
 • Apostar no reforço do Transporte de Doentes Não Urgentes, através de acordos com a   
  ARS, Hospitais, Agrupamento de Escolas e a particulares.
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PLANO DE ACTIVIDADES 2020
ÁREA INSTITUCIONAL / ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA

• Pugnar junto das diferentes estruturas da Protecção Civil/Ministério da Administração 
  Interna, no sentido de que seja garantido um justo e adequado financiamento, inscrito no  
  Orçamento do Estado.
• Reforçar o diálogo com a Camara Municipal da Amadora, designadamente, no âmbito da  
  protecção civil e nas respostas às carências da Associação.
• Reforçar o diálogo com as Juntas de Freguesia, no sentido de estabelecer protocolos e  
  contratos-programa.
• Aplicar o novo protocolo celebrado com o INEM, no âmbito dos serviços prestados pelas  
  ambulâncias e equipas VMER, tendo em conta que este protocolo só foi possível a sua  
  implementação com o Apoio da CMA que suporta os custos com os seguros e manutenção  
  das viaturas no valor excedente ao atribuído pelo INEM anualmente.

 • A sustentabilidade financeira da Associação continua a ser a sua maior vulnerabilidade  
  e constitui uma das principais preocupações da sua Direcção e restantes Corpos So- 
  ciais. 
  Neste sentido, é indispensável reduzir despesas de funcionamento, com medidas 
  que não coloquem em causa o bom desempenho operacional, a par da continuação das  
  negociações com a ANEPC, a Câmara Municipal da Amadora e Juntas de Freguesia, com  
  vista à contratualização de novos protocolos e contratos-programa.
 • Rentabilizar os espaços da sede do Quartel – Salão e Salas de formação –   
  contratualizando os mesmos com entidades externas.
 • Concretizar o 4º ciclo de Avaliação dos assalariados, implementado em 2017, tendo em  
  vista um melhor desempenho individual e as actualizações de carreiras, para uma melhor  
  prestação de serviços à população. 

3 ÁREA INSTITUCIONAL

4 ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
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PLANO DE ACTIVIDADES 2020
ORÇAMENTO PREVISIONAL 2020
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
ORÇAMENTO PROVISIONAL 2020
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
ORÇAMENTO PROVISIONAL 2020


