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INTRODUÇÃO
A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, em
cumprimento da alínea h) do n.º2 do artigo 43º dos Estatutos, vem submeter à consideração e
aprovação da Assembleia Geral, o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019.
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Apesar dos difíceis tempos do presente e num amanhã cheio de incertezas, tudo faremos para
alcançar os objetivos a que nos propomos.
Pretendemos para o ano de 2019, uma política de continuidade e de controlo financeiro.
O nosso principal objetivo, será de continuar a garantir as melhores condições operacionais para a
defesa das Pessoas e Bens, projetando assim o futuro de todos nós.
Este Plano de Atividades reflete os objetivos desta Direção.

ORGÃOS SOCIAIS
BIÉNIO 2017/2019
ASSEMBLEIA GERAL
CARGO
Presidente
Vice- Presidente
1º. Secretário

NOME
António Manuel Pina Fonseca
João Alberto Sequeira da Fonseca
João Carlos Figueiredo Tavares
DIRECÇÃO

CARGO
Presidente
Vice - Administrativo
Vice - Cultural
1º. Secretário
2º. Secretário
1º. Tesoureiro
2º. Tesoureiro
Vogal
Vogal
Suplente
Suplente
Suplente

NOME
Fernando António de Almeida Rodrigues
Carlos Manuel Oliveira Lote
André Veiga Santos Pereira
António José Rebelo Azevedo
Maria Isabel Cardoso Amaral Menano
Joaquim Fernando Costa Moreira
Ana Isabel Paulo Melo Santos
Bruno António Rodrigues Faustino
José António Fonseca Neves
José António Cruz Tomás
Vítor José Costa Varejão
Lusitano José Almeida Paulo
CONSELHO FISCAL

CARGO
Presidente
Secretário
Relator
Suplente
Suplente
Suplente

NOME
José Maria A. Abreu Castelo Branco
Pedro Miguel Freitas Marques Falcão Lucas
João Manuel Pina Gomes
António José Amaral Almeida
Augusto António Morais Carvalho
António Manuel Moço Pinto
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UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA
Nos finais do século XIX começam a surgir, no Concelho de Fornos de Algodres os primeiros
movimentos corporativos, antecessores das atuais associações. Em 1932, foi criada a primeira
corporação dos Bombeiros Voluntários, cuja sede se situava nos baixos da antiga Casa da Câmara,
na Praça Velha da Vila.
O seu material de combate aos incêndios, adquirido por subscrição pública, constava de: uma bomba,
duas mangueiras, uma escada e quinze capacetes. Algum deste material, ainda hoje, faz parte do
atual espólio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres.
A 3 de Dezembro do ano de 1948 é
constituída a Associação dos Bombeiros
Voluntários do Concelho de Fornos de
Algodres, com sede no Grémio
Recreativo Fornense, por iniciativa de
uma comissão composta por: Artur
Ribas Madureira, António de Pina
Albuquerque, José de Almeida Viçoso,
José Gomes e como Comandante da
Corporação João Vaz de Almeida
Ribeiro.
Anos mais tarde, em 26 de Abril de 1962, o Presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres,
Professor António Pinheiro Marques, conferiu a posse à comissão Administrativa dos Bombeiros
Voluntários de Fornos de Algodres, nomeada por portaria do Sr. Ministro do Interior e composta pelos
senhores, Estanislau Fernandes Pinto Bronze, Avelino Luís Tavares e Fernando Paulo Moreira.
Nesse mesmo ano, em 17 de Maio, o Presidente da Direção do Grémio Recreativo Fornense,
coletividade fundada a 2 de Fevereiro de 1909, solicitou uma Assembleia Geral e em colaboração
com a Comissão Administrativa dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, propuseram a
fusão das duas coletividades. Dessa fusão nasceu a atual Associação dos Bombeiros Voluntários de
Fornos de Algodres.
Depois de atravessar alguns períodos de menor atividade, ganha nova dinâmica em 1964, sob a
direção do Dr. Fernando Paulo Menano, tendo como Comandante o Senhor Professor José da Costa
Felício. É, também, neste ano que se altera a denominação da associação, passando esta a
denominar-se de Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres.
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MISSÃO
A nossa principal preocupação, será no sentido de continuarmos a colocar à disposição do Comando,
do Corpo de Bombeiros (CB) e da Associação no seu todo, os meios necessários a uma cabal e
competente intervenção na prestação do apoio e socorro à População da nossa área de intervenção.
A prioridade dada ao Corpo de Bombeiros, não impedirá que no âmbito Associativo, continuemos a
desenvolver atividades culturais e recreativas quer com organizações próprias, quer através de
parcerias com outras Entidades, nomeadamente a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia e
Associações do Concelho.

RELAÇÃO COM A COMUNIDADE E ASSOCIADOS
A operacionalidade deste Corpo de Bombeiros é organizada no sentido de dar apoio a todos aqueles
que se veem envolvidos em situações inesperadas, como as resultantes dos mais diversos tipos de
sinistros e ainda aqueles que têm que ser transportados em condições particulares a tratamentos,
consultas médicas, exames complementares de diagnóstico, entre outros.
De forma a criarmos proximidade estará on-line até ao final do ano, o renovado sítio da internet,
disponibilizando o normativo estatutário, os benefícios dos nossos Associados e toda a informação
sobre a realidade desta Associação. A página social do facebook será mantida e atualizada de forma
a podermos prestar informação relevante sobre a atividade da nossa Associação, Corpo de
Bombeiros e Proteção Civil.
A nível administrativo manteremos o sistema de cobrança por referência multibanco, payshop, CTT e
na secretaria da Associação.
Pretendemos continuar a realizar esforços na captação de novos Associados e Beneméritos.
Será também importante manter ou aumentar as ações de sensibilização nas nossas escolas e
instituições particulares de solidariedade social, para aproximar cada vez mais a população de todos
nós.
Desejamos manter a proximidade, solidariedade e a cooperação entre a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres e os Associados.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Consideramos como parceiro primordial a Câmara Municipal de Fornos de Algodres.
Tendo protocolos estabelecidos, relativamente à Academia de Música e Equipa de Intervenção
Permanente, tudo faremos para reforçar a relação de reciprocidade com o Município e Proteção Civil
Municipal de forma a melhorar a qualidade da prevenção e do socorro prestados à população do
Município de Fornos de Algodres.
Consideramos ainda de extrema importância a salutar relação com a maioria das Juntas de Freguesia
do Concelho de Fornos de Algodres e Concelhos contíguos.
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Pretendemos continuar a manter os estreitos laços de cooperação com as diversas Instituições do
Concelho de Fornos de Algodres

RELAÇÕES LABORAIS E DE VOLUNTARIADO
Considerando essencial as relações laborais e de voluntariado, a direção terá com os assalariados e
com os voluntários, uma comunicação direta e periódica com vista a um diálogo construtivo e ativo.
Cremos nas competências de cada um no seu âmbito de ação, no respeito mútuo, conscientes das
limitações e das responsabilidades, num trabalho assertivo e proveitoso.
Atualmente, a Associação possui no seu Quadro de Pessoal 10+5(EIP) colaboradores distribuídos do
seguinte modo:
5 Bombeiros c/ habilitação condução
José António da Costa Pereira
Armando José Marques da Costa
António Carlos Moura
Carlos Aberto Ferreira da Costa
Paulo Jorge de Pina Lopes
5 Bombeiros que compõem a E.I.P. (Equipe de Intervenção Permanente)
João António Fonseca da Silva
Marco Alexandre Trindade Gil
Rui Filipe Coelho Nave
Luís Pedro Sousa Duarte
João Francisco Flôr Neves
2 Administrativas
Maria das Dores Andrade de Pina
Maria de Fátima Nunes Pedrosa Lopes
1 Auxiliares Higiene e Limpeza
Maria Irene Coelho Lopes Faia
Dispomos ainda de 2 Bombeiros colaboradores em Medidas de Emprego.
Ricardo Miguel Pereira da Fonseca
Fábio Ricardo Almeida Furtado
O Corpo de Bombeiros conta no:
Quadro de Comando; 3 elementos
Quadro Ativo; 63 Elementos
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Sem Quadro; 34 elementos (26 estagiários; 4 cadetes e 4 infantes)
Quadro de Honra; 22 elementos
Quadro de Reserva; 11 elementos
A este Corpo de Voluntários, com uma formação que nos permite olhar para trás e reconhecer que
valeu a aposta feita, prometemos continuar a proporcionar-lhes a atualização permanente, que para
nós é fundamental. Faremos a aposta em diversos Cursos como o de Tripulante de Ambulância de
Socorro, e sua Recertificação, Curso de Tripulante de Ambulância de Transporte e sua Recertificação,
Curso de Salvamento em Grande Ângulo e Nadador Salvador, dada a proximidade da Serra, Rio e
Barragens, em parceria com o ISN - Instituto de Socorro a Náufragos, Curso de Matérias Perigosas
dada a existência considerável de um crescente fluxo rodoviário de camiões que transportam matérias
inflamáveis para a saúde pública e para o ambiente.
Pretendemos investir em Material e Fardamento de forma a capacitar os nossos homens de uma
capacidade de resposta que nos permite seguramente estar acima da média.
Pretendemos continuar a sensibilização nas escolas do nosso Concelho, com o intuito de
aumentarmos o número de crianças que frequenta a Escola de Infantes (frequentada por crianças até
os 16 anos).
Em termos gerais a principal razão da existência da Associação é, e será sempre a manutenção e o
desenvolvimento de um Corpo de Bombeiros, como unidade operacional e tecnicamente organizada,
preparada e equipada para o cabal exercício das missões a si atribuídas.
Assim, deixamos uma palavra amiga, em jeito de agradecimento a todos os voluntários que servindo
os Bombeiros do nosso concelho estão sempre disponíveis para socorrer tudo e todos sem nada
pedirem em troca.

PROJETOS
PROJECTO I – Angariação de fundos
a)
b)
c)
d)
e)

Continuação da campanha de angariação de novos sócios, “Um sócio, um amigo”;
Realização do peditório anual;
Realizar o encontro anual de Fornenses em Lisboa;
Realizar o 1º Almoço/Convívio de Fornenses em Saint Consorce, Lyon em França
Realizar um almoço de Homenagem a Associados com mais de 20 anos de Sócio.

PROJECTO II – Relações com a comunidade
a) Aprofundar as relações da Associação/Corpo de Bombeiros com os Associados e a
comunidade;
b) Manter e reforçar o bom relacionamento da Associação com as Entidades Oficiais do
Concelho, Parceiros, Beneméritos, e Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo;
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c) Manter sempre atualizados o site na internet e a página de Facebook, enquanto veículos de
comunicação e divulgação.

PROJECTO III – Academia de Música de Fornos de Algodres e Academia Europeia de Direção
de Banda
A Associação pretende reforçar os meios à atual Academia de Música de Fornos de Algodres, uma
vez que para o ano letivo de 2018/2019, houve um aumento substancial de alunos. Criar por outro
lado um grau de exigência que permita que os nossos alunos correspondam às expetativas e apoio
por parte do Município.
A Academia Europeia de Direção de Banda, funciona plenamente, garantindo-nos os excelentes
resultados positivos demonstrados nos últimos anos. É nosso objetivo continuar a efetuar esse
trabalho.

PROJECTO IV – Campanha Tampinhas
Com o intuito de ajuda ao próximo, a Associação Humanitária irá continuar a promover a campanha
de angariação de Tampinhas para obter mais material de apoio.

PROJECTO V – Campanha de IRS
Foi solicitado à Direção Geral do IVA, o pedido de consignação de 0,5% de IRS.
A Associação Humanitária irá continuar a promover a campanha de sensibilização na comunidade
para que coloquem o nosso número de contribuinte, (501 229 051), aquando do preenchimento da
declaração de IRS.

PROJECTO VI – Atividades lúdico-desportivas
A Associação pretende promover em colaboração com o corpo ativo as seguintes atividades lúdicas
e desportivas:
- Prova de TT;
- Passeio de Motorizadas Clássicas 50cc;
- Concurso de Pesca Desportiva “sem morte”;
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher;
- Celebração do dia de S. Marçal (Padroeiro dos Bombeiros)
- Encerramento dos fogos florestais;
- Celebração do dia do Corpo de Deus;
- Participação nas Festas de Nª Sr.ª da Graça;
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- Aniversário da Associação;
- Festa de Natal.
PROJECTO VII – Outros
- Candidatura à aquisição de veículos operacionais de proteção e socorro;
- Candidatura à aquisição de EPI, Equipamento de Proteção Individual;
- Intervenções na rede de infraestruturas para reforço da operacionalidade;
- Aposta na implementação de ações que que visem aumentar a eficiência energética e utilização
de energias renováveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres submete à apreciação
da Assembleia Geral, estes dois instrumentos financeiros – O Orçamento e Plano de Atividades – em
respeito pelo disposto no art.º 30º n.º 2, alínea b).
Estes dois documentos são elementos de planificação das atividades e orçamentação financeira,
sendo bom salientar, que numa conjuntura como aquela que vivemos, marcada pela incerteza,
planear se transforma numa tarefa complexa, em face do imprevisto daí decorrente.
É necessário garantir novas formas de financiamento, a procura contínua de novas soluções de forma
a garantir os recursos financeiros necessários, para que a Associação e os seu Corpo de Bombeiros,
possam efetuar com eficácia o apoio às populações.
Lutaremos por manter uma equipa de Comando completa e unida ao seu Corpo de Bombeiros, cada
vez mais qualificado.
Apesar do trabalho desenvolvido e dos resultados obtidos, que consideramos positivos, temos a
noção de muito ainda está por fazer.
No pressuposto que esta Assembleia aprove o presente plano de atividades e orçamento para o ano
2019, esperamos que todos e cada um na sua esfera, participem nos objetivos traçados, para que as
Entidades que nos tutelam, os Associados e o Povo de Fornos de Algodres, continuem a ter plena
confiança nos seus Bombeiros.

BEM HAJA
A Direção da AHBVFA
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