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PELO SEMELHANTE





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 Carixas

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 - Pedro Pinheiro
Secretário-Relator - Luís Nunes Brites
1º Suplente - Mª Vitalina Rodrigues
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Introdução

O Plano de Atividades para 2021 da AHBVA está, naturalmente, condicionado pela situação de
pandemia que marcou o ano de 2020 e que previsivelmente continuara no próximo ano.

Com efeito, a pandemia conduziu ao adiamento de alguns dos objetivos traçados para o ano de
2020, nomeadamente, nas atividades recreativas (bailes, ginástica), no reforço das ações logísticas.

Acresce que a pandemia agravou consideravelmente a gestão financeira da AHBVA, ou seja, ao
crónico subfinanciamento da Associação, aos atrasos nos pagamentos do Estado e ao devido
pagamento do empréstimo bancário, houve uma diminuição de receitas, por via do confinamento
social.

Apesar deste agravamento do défice orçamental, tivemos que reforçar verbas para socorrer os
casos ocorridos com o COVIDE-19, nos recursos humanos, nos meios de higienização pessoal,
nas viaturas de socorro e nas instalações do Quartel.

Neste sentido, foram alterados os horários de serviço dos operacionais e foram adquiridos meios
de proteção contra a pandemia (luvas e gel), como também tivemos que recorrer ao regime de
teletrabalho nos serviços administrativos.

Estas alterações urgentes e necessárias agravaram, ainda mais, as habituais dificuldades de
tesouraria.
Com menos serviços, por exemplo, de transporte de doentes não urgentes ou de abertura de
portas, menos receitas foram recebidas.

Ou seja, há decorrente débil situação financeira, a pandemia trouxe uma situação de quase
rotura financeira.

Deste modo, o atual contexto da pandemia de COVID 19 trouxe um elevado grau de incerteza e
apreensão para o futuro próximo. Neste sentido, será apresentado um plano mínimo de
atividades para o ano de 2021, com o recentrar de algumas orientações, como seja a prioridade
aos planos de combate ao COVID-19.

Se o ano de 2020 foi um ano mais difícil por causa da pandemia COVID 19, esperamos que 2021
seja de recuperação financeira, que possibilite a criação de melhores condições materiais para
que os nossos profissionais e voluntários prestem um melhor serviço de Socorro às populações.

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 as intervenções que melhorem as instalações do quartel, no bem-estar de
quem as utiliza.

• Prosseguir a colaboração com a Câmara Municipal da Amadora no estudo do projeto para a
construção de um novo Quartel.

• Prosseguir os esforços para melhorar a gestão das viaturas ao serviço, no sentido de
reduzir custos de manutenção e combustível

• Aquisição de 30 aparelhos respiratórios, dado que os atuais terminam a sua validade em 2021.
• Reforçar a aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI, tendo em conta a situação

de enorme desgaste e de múltiplas intervenções operacionais que são devidas à pandemia
COVID.

• Continuar as ações de formação dos voluntários e assalariados do Corpo de Bombeiros e
dos serviços administrativos no sentido da sua atualização e especialização nas diversas
áreas específicas.

• Fortalecer o bom relacionamento com as estruturas representativas dos trabalhadores.

• Continuar a melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores da associação.
• Melhorar a Medicina no Trabalho.
• Continuar a promover a Festa de Natal para os filhos dos nossos bombeiros e assalariados.

PLANO DE ACTIVIDADES 2021
ÁREA OPERACIONAL

1.3 RECURSOS HUMANOS
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• Continuar o trabalho de valorização desenvolvido pela Fanfarra do Corpo de Bombeiros.

•

Dar continuidade aos projectos educativos “Bombeiros por 1 dia”, Bombeiros na Escola” , “Estagio de
Verão” e Escola de Cadetes e Infantes.

•

Consolidar a estrutura organizativa do Centro de Formação da Associação com o reforço da sua
capacidade de resposta interna e externa, com o alargamento do número de formações fornecidas,
sobretudo, destinadas a empresas.

1.4 FANFARRA

1.5 FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

PLANO DE ACTIVIDADES 2021
ÁREA OPERACIONAL
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• Reforçar a ligação com os associados, através da página da Internet (www.bvamadora.pt)
e Facebook, do reforço dos meios de pagamento das quotizações, através de multibanco
e transferência bancária, e com o alargamento de serviços que possam usufruir.
Dar continuidade ao Gabinete de Comunicação e Imagem da AHBVA.•

• Continuar a promover campanhas de sensibilização junto da população, no sentido de
angariação de novos sócios.

• Dar continuidade às actividades desportivas, nomeadamente, as Artes marciais
NihonJuJutsu.

• Continuar a promover eventos recreativos para a população, nomeadamente, os bailes de
domingo, a passagem de fim-de-ano, os espetáculos 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

PLANO DE ACTIVIDADES 2021
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 e de enfermagem, para além das já existentes:
psicologia clínica, medicina tradicional chinesa, centro dentário e serviços prestados
pelas farmácias da Amadora.

• Apostar no reforço do Transporte de Doentes não Urgentes, através de acordos com a
ARS, Hospitais, Agrupamento de Escolas e a particulares.

2.3 RECREIO
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PLANO DE ACTIVIDADES 2021
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.

• Diligenciar para que protocolo celebrado com o INEM, no âmbito dos serviços prestados
pelas ambulâncias e equipas VMER, seja revisto, dado que é a Associação que despende
verbas que não são da sua responsabilidade.

• Reforçar a estrutura operacional, administrativa e técnica, que foi sujeita a novas
exigências com os o elevado número de casos criados com a pandemia COVID, proposta
que só será possível levar a cabo com uma outra sustentabilidade financeira da
Associação, que passa, designadamente, por:

• Estabelecer novos protocolos e contratos-programa com a ANEPC- Autoridade
Nacional de Emergência e Proteção Civil, INEM, a Câmara Municipal da Amadora e
Juntas de Freguesia.
• Reduzir despesas de funcionamento, com medidas que não coloquem em causa
o bom desempenho operacional.

• Rentabilizar os espaços da sede do Quartel – Salão e Salas de formação –
contratualizando os mesmos com entidades externas.

3 ÁREA INSTITUCIONAL

4 ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



11BOMBEIROS AMADORA 1111

PLANO DE ACTIVIDADES 2021
ORÇAMENTO PREVISIONAL 2021
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
ORÇAMENTO PROVISIONAL 2021
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