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PLANO DE ACTIVIDADES 

 

 

Apresentação 

 

A Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa 

Marinha do Zêzere, de acordo com o disposto no Artigo 56º, alínea c) dos 

Estatutos da Associação, vem submeter à apreciação, discussão e votação da 

Assembleia Geral, o Plano de Actividades e Orçamento para o ano económico de 

2011. 

 

 

Santa Marinha do Zêzere, 15 de Outubro de 2010 

 

 

 

A DIRECÇÃO, 
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Introdução 

 

Para o ano de 2011, a Direcção da nossa Associação, ambiciona uma 

política de continuidade, com a mesma rigidez financeira do último ano. De 

qualquer forma, e apesar da actual conjuntura económica, tudo pretendemos 

fazer para alcançar os objectivos a que nos propomos. 

Encontrando-se o mundo, e o nosso país em particular, em constante 

mudança, com a aplicação de novas medidas de rigor económico e financeiro, 

teremos todos que estar com a máxima atenção, esperando uma postura de 

colaboração entre todas as Entidades que nos tutelam, para que apesar de todas 

as prováveis dificuldades, a Protecção a Pessoas e Bens não seja negligenciada.  

Embora o futuro se mostre pouco auspicioso, acreditamos, que com a 

convicção e empenho de todos os membros dos Órgãos Sociais, dos nossos 

associados e amigos, da comunidade em geral e uma maior participação das 

entidades locais, será possível concretizar os nossos desígnios.  

Assim sendo, o nosso principal objectivo, será de continuar a garantir as 

melhores condições operacionais para a defesa das Pessoas e Bens, projectando 

assim o futuro de todos nós, que neste Plano de Actividades reflecte os objectivos 

desta Direcção. 
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Área Financeira e Viaturas 

 

 - Prosseguir com o mesmo rigor financeiro, efectuando um controle mensal 

de todas as rubricas orçamentadas, com a implementação de um controlo 

informático; 

 - Rever os contratos existentes com as entidades que se relacionam com a 

Associação, no sentido de reduzir os custos com o fornecimento de serviços 

externos; 

 - Continuar com uma política de rigor na conservação e manutenção das 

viaturas, implementando um regulamento interno para responsabilizar quem não 

zelar pela conservação das viaturas e restantes equipamentos; 

 - Aquisição de duas novas viaturas: 

 a) Uma para o transporte de doentes (ABTM); 

 b) Uma viatura para o combate a incêndios (VLCI); 

 - Efectuar contactos permanentes com a Tutela para atribuição de viaturas 

para o combate a incêndios e transportes a doentes especiais, através de 

candidaturas a fundos comunitários e em conjunto com outras Associações e 

Organismos; 

 

 

Área Recursos Humanos 
 

 - A nível profissional, melhorar o Sistema de Avaliação e Desempenho, por 

objectivos. 

 - Continuação da acção seguida nos últimos anos, com a finalidade de 

possibilitar a formação adequada a todos os Colaboradores e Voluntários da 

Associação;  

 - Apoio e incentivo na participação em Conferências, Colóquios e 

Seminários, no sentido de melhorar as competências dos nossos Bombeiros; 
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- Criar protocolos e parcerias que nos permitam organizar e promover 

acções que tenham por objectivo o treino e intervenção dos nossos bombeiros, 

nas mais diversas áreas de intervenção; 

- Continuar a dotar todos os Colaboradores e Voluntários de equipamentos 

individuais de forma a garantir uma boa capacidade técnica, para a execução das 

tarefas que lhe são atribuídas. 

 

 

Área Administrativa 
 

 - Melhorar o sistema de cobrança de quotas, com a implementação da 

cobrança via CTT, no sentido de complementar o sistema existente de cobrança 

via MB; 

 - Elaboração de novos Protocolos com entidades privadas, com a finalidade 

de obter descontos comerciais para os nossos Associados e Bombeiros; 

 - Rever a nova Tabela de Preços para a Prestação de Serviços, com a 

definição dos benefícios para Associados e Bombeiros, bem como para os seus 

familiares; 

 - Propor à Federação de Bombeiros do Distrito do Porto a criação de uma 

Central de Compras, para uma melhor contratualização de todos os 

fornecimentos de serviços externos. 

 

 

Área Apoio Logístico e Ocorrências 
 

 - Criação de contratos anuais para o fornecimento de alimentação, para o 

apoio às ocorrências que surgem durante todo o ano, com especial incidência nos 

fogos florestais; 

 - Melhorar a articulação com a área operacional;  



 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
Plano de Actividades e Orçamento para 2011 

6 

Área Manutenção e Obras – Quartel 

 

 - Construção do novo Parque de Viaturas; 

 - Melhorar as condições acústicas do Salão Nobre; 

 - Aquisição de videoprojector para o Salão Nobre, 

 - Cobertura do Gerador; 

 
  

Área Eventos e Angariação de Fundos  
 

 - Angariação de Associados, através de novas iniciativas, nomeadamente 

com a criação dos Protocolos mencionados na Área Administrativa; 

- Promover um maior relacionamento entre as diversas Associações, 

Instituições Públicas e Particulares do Concelho, nomeadamente entre as Juntas 

de Freguesia e a Câmara Municipal; 

- Promover, em articulação com a Secação Desportiva e Recreativa, maior 

envolvência entre a Comunidade e os Bombeiros, através de eventos culturais, 

desportivos e recreativos de forma a mobilizar a população para as actividades da 

Associação,  

- Realização de peditórios anual em colaboração com o Corpo Activo; 

  


