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A.H.B.V.C. BATALHA

PLANO DEATIVIDADES / 2023

1 - Introdução

A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho
da Batalha, cumprindo o disposto alíneas c) e d) do nº 2 do Artigo 49º dos Estatutos,
elaborou e vem apresentar o presente Plano de Atividades e Orçamento para o ano
de 2023.

Com o presente plano de atividades a Direção desta Associação pretende
perspetivar as atividades para o ano de 2023, balizados por variáveis que não
podemos controlar, mas que condicionam esta previsão, tais como são os aumentos
salariais e de combustíveis.
Com o presente plano de atividades, esta Direção da Associação pretende prever as
atividades para o ano de 2023, dando continuidade a algumas atividades em curso, e
outras já planeadas, não particularizando demasiado tendo em conta que será a
nova Direção a eleger em 17 de dezembro próximo, que aplicará se assim o entender,
este plano e o respetivo orçamento.
Este plano e correspondente orçamento que esta Direção apresenta poderá a
qualquer momento ser alterado de acordo com o previsto estatutariamente.
A elaboração deste plano bem como do orçamento que o acompanha foram
elaborados na expectativa que os efeitos da pandemia estejam definitivamente
ultrapassados e que exista uma atualização de preços dos serviços praticados para o
para o estado de modo a fazer face aos aumentos dos custos, quer de fornecimentos
externos, quer a encargos salariais e outros decorrentes da inflação, mas sobretudo
dos encargos com combustíveis.
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Este plano e o orçamento tentam dar continuidade à recuperação dos danos
financeiros causados a esta Associação pelas restrições da Pandemia de anos
anteriores.
No próximo ano entrará em funcionamento a 3ª EIP, que irá aumentar a
operacionalidade do Corpo de Bombeiros.
Assim sendo, é nossa intenção continuar a servir a comunidade nas vertentes de
socorro, transporte de doentes, proteção civil, e Loja Social.
Este plano que agora se propõe pode sofrer alterações se durante o ano de 2023
houver alterações no sentido de melhoria das receitas, ou de investimentos pontuais
que se considerem pertinentes, ou de despesas inesperadas.

Continuaremos a manter o nosso sítio da Internet ( http://www.bv-batalha.pt/ )
bem como a página do facebook, de modo a informar a população em geral sobre as
atividades desenvolvidas, bem como das parceria com outras entidades, permitindo
que a comunidade conheça melhor o nosso trabalho.

Durante o ano de 2023 continuaremos a desenvolver esforços no sentido de
angariação de novos sócios e a continuar a melhorar eficácia dos processos de
cobrança de quotas.

Tal como em anos anteriores, esta Direção irá continuar a pautar-se pela
implementação de procedimentos que assegurem uma gestão rigorosa,
transparente e racional, de todas as valências relacionadas com a atividade desta
Associação.

2 - Corpo de Bombeiros

Continuaremos a fomentar uma boa articulação entre Direção e Comando, com o
necessário respeito pelas diferentes competências entre as partes, mas convictos
que é com trabalho conjunto que os objetivos se alcançarão mais facilmente.
Condicionada pelas dificuldades financeiras, esta direção continuará a apoiar e
incentivar os esforços de melhoria que venham a ser solicitados e implementados
pelo Comando e que se traduzam na eficácia e qualidade da atuação do Corpo de
Bombeiros quer no aumento de efetivos.
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2.1 - Equipamentos

Tendo o concelho tem muitas indústrias onde potencialmente podem ocorrer
incêndios industriais, os quais devem ser combatidos com meios apropriados,
designadamente com projeção de água com espumífero, prevemos em 2023 se dê
início ao processo de aquisição de um VTTU ( Veículo Tanque Tático Urbano) com as
valências de combate a incêndios urbanos e industriais e de abastecimento,
podendo também ser útil nos incêndios florestais. Este veículo substituirá com
vantagens e mais funcionalidades o VTTU05 que tem 35 anos.
Outro equipamento que se tem revelado necessário é um carregador de aricas.
Neste momento, em caso de necessidade de carregamento estamos a pedir o apoio
dos Bombeiros Sapadores de Leiria, ou aos Bombeiros de Porto de Mós. Prevê-se
ainda a aquisição de um atrelado para a instalação deste carregador de aricas.

Considerando que existe um software disponível pelo INEM para substituição dos
atuais verbetes de INEM, com múltiplas vantagens, designadamente, sem erros de
preenchimento, dificuldades de caligrafia, e com comunicação a todo o momento
com o Hospital. Parece-nos que este será o caminho a seguir, e portanto prevê-se a
aquisição de 2 equipamentos portáteis para 2 ambulâncias. Acresce ainda, que
alguns equipamentos informáticos poderão ter necessidade de ser substituídos caso
venham a ter problemas.
Deste modo pretende-se manter a eficácia do Corpo de Bombeiros e o bom
funcionamento administrativo da Associação.

2.2 - Instalações

Continuaremos a realizar melhorias pontuais que se considerem necessárias na
requalificação das instalações dos dois quartéis de modo a melhorar as condições de
conforto e bem-estar dos Bombeiros.

Caso existam condições financeiras iniciaremos, a construção de instalações de
apoio ao pavilhão. Apoiaremos também dentro das nossas possibilidades a
conclusão do ginásio para os Bombeiros.

Na escola primária dos Pinheiros, que já é utilizada para formação, pretende-se dar
continuidade às melhorias no contentor de treinos.
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Tal como neste ano, continuaremos a tentar rentabilizar as nossas instalações, com o
aluguer dos espaços, tais como as salas de formação e pavilhão.

2.3 - Eventos

Neste momento, prevê-se a realização da Festa de Aniversário, como festa principal
da Corporação e do jantar de Natal como festa de convívio entre Bombeiros e
familiares. Relativamente a outros eventos, participaremos como no ano transato
em todos os que se mostrem oportunos.

2.4 – Formação

Tal como em anos anteriores continuaremos a privilegiar a formação como pedra
angular da atuação dos Bombeiros, pelo que apoiaremos o Comando nas formações
que pretenda realizar.
Assim, durante o ano de 2023 será concluída a Formação de Ingresso na Carreira de
Bombeiro Voluntário da escola iniciada em 2021. Pretende-se ainda dar inicio um
novo curso no ano de 2023.
Também em 2023 será necessária a recertificação TAS (Tripulante da Ambulância de
Socorro) e TAT (Tripulante de Ambulância de Transporte ).
É nossa intenção em 2023 dar oportunidade a que mais alguns Bombeiros concluam
o curso de (TAS).

3- Loja Social

Continuaremos a apoiar a Loja Social, a qual em colaboração com o Município,
desenvolve um importante trabalho junto de famílias mais carenciadas da nossa
comunidade. Durante o decorrer do ano e conforme a conjuntura económico-social
realizaremos a avaliação global da sua atividade em função da necessária
complementaridade com outras estruturas de apoio social.
A atividade da loja Social é objeto de plano próprio.

4 - Notas Finais

Neste Plano e Orçamento que apresentamos, continuaremos a realizar uma gestão
rigorosa das despesas correntes, verificando-se que o aumento das despesas, se
deve essencialmente ao aumento previsível dos encargos com pessoal, resultante do
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aumento do salário mínimo, e também do impacto do aumento significativo dos
combustíveis.

No que se refere às receitas previstas, esperamos que estas sejam superiores às dos
anos anteriores, podendo dar continuidade à recuperação dos constrangimentos
causados pela COVID19. Prevê-se um acréscimo das receitas resultante do aumento
dos valores de transporte de doentes, que se prevê que sejam atualizados no
próximo ano.

Apesar deste plano ser apenas uma previsão, que pretendemos realista, tendo em
conta a evolução da conjuntura económica, sobretudo devido à inflação torna-se
difícil e por isso mesmo, muitas vezes sujeito aos constrangimentos resultantes de
circunstâncias alheias à nossa vontade, quer nas despesas quer nas receitas,
pretende contudo ser realista.
Na expectativa que a conjuntura melhore, é nossa intenção continuar a reposição da
reserva financeira desta Associação, a qual foi parcialmente utilizada para suprir
necessidades de tesouraria, decorrentes da redução abrupta de atividades a partir
de 2021.
São estes os objetivos essenciais e principais a efetuar ao longo do ano de 2023, pelo
que propomos que seja aprovado em Assembleia-Geral.

Batalha, 10 de Novembro de 2022
A DIREÇÃO

Batalha, 26 de novembro de 2020
A ASSEMBLEIA GERAL


