A.H.B.V.C. BATALHA
PLANO DE ATIVIDADES / 2021
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
2021.
Com o presente plano de atividades a Direção desta Associação pretende
perspetivar as atividades para o ano de 2021, dentro de todas as variáveis, as quais na
sua grande maioria não controlamos e que condicionam esta previsão com
consequência da continuidade da pandemia Covid19.
Este plano de atividades, convém lembrar, é uma previsão, e nessa medida,
considerando a inconstância relativa a toda a situação que vivemos e se perspetiva
que continue em 2021, com o decretar de situações de calamidade e Estado de
Emergência, e as sua consequências nas atividades dos Bombeiros, designadamente
com redução de serviços e aumento de despesas em equipamentos de proteção
individual e medidas de higienização, é portanto com enorme incerteza que
poderemos planear atividades e prever o orçamento para o próximo ano, quer no que
se refere às despesas, mas principalmente no que se refere às receitas.
Este plano e o orçamento não dará continuidade ao que se tinha previsto para o
nosso mandato, nem aos planos traçados anteriormente para a Associação sendo
minimalista nos investimentos, de modo a conseguir suportar as despesas correntes.
Pode-se dizer que é um orçamento de sobrevivência de modo a não pôr em causa a
saúde financeira nem os postos de trabalho da Associação.
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Se durante no decorrer do ano de 2021 houver alterações no sentido de
melhoria das receitas, quer por aumento de faturação, quer por ajudas institucionais
poderemos em qualquer altura alterar este plano de investimentos.
Continuaremos a promover e a desenvolver, em colaboração com a Câmara
Municipal da Batalha, a Loja Social que grande apoio tem prestado a muitas famílias
a residir no Concelho, especialmente numa época em que maiores dificuldades se
avizinham.
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 2021 continuaremos a desenvolver campanha de angariação
de novos sócios e a melhorar eficácia dos processos de cobrança de quotas.
Na continuidade do trabalho desenvolvido, esta Direção irá continuar a pautarse 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
Relativamente à interação entre Direção, Comando e Corpo Ativo, no próximo
ano efetuaremos a nomeação do novo Comandante, o qual constituirá a sua equipa de
Comando, continuando a Direção a desenvolver um relacionamento harmonioso e
profícuo no respeito rigoroso pela hierarquia do corpo de Bombeiros.
Balizada pelas condicionantes financeiras, esta direção continuará a apoiar e
incentivar os esforços de melhoria que venham a ser implementados pelo Comando
que se traduzam na eficácia e qualidade do atuação do Corpo de Bombeiros quer no
aumento de efetivos.

2.1 - Equipamentos
Sendo a segurança dos Bombeiros de primordial importância, preveem-se a
aquisição de equipamentos de Proteção Individual Urbanos e florestais para
substituição de outros que não ofereçam condições de segurança.
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Alguns equipamentos informáticos começam a ficar obsoletos, perspetivandose caso necessário a sua substituição, de modo a manter eficácia do Corpo de
Bombeiros e o bom funcionamento administrativo da Associação.
Caso seja possível, é nossa intenção recuperar e/ou substituir equipamentos
envelhecidos de modo a manter os Bombeiros da Batalha com Equipamentos
funcionais para as intervenções, designadamente iniciar o processo de substituição da
Ambulância de socorro do Quartel de São Mamede.
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
espaço/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.
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
Nesta fase é imprevisível a realização de eventos pelo que prevemos apenas a
festa de aniversário nos moldes que forem possíveis. Também em relação à festa de
Natal de 2021, não prevemos a sua realização, mas caso a situação melhore
significativamente e existam condições financeiras ponderaremos a sua realização.
Também em outros eventos que usualmente os Bombeiros participavam, não
prevemos para já a nossa participação.

3

2.4 – Formação
Para manter a prontidão e operacionalidade permanente deste corpo de
bombeiros, é necessário a formação contínua, dos elementos do Corpo Ativo, com
treino individual e em equipa, nas várias valências de intervenção, pelo que a
Associação dentro das possibilidades apoiará o Comando nas formações que pretenda
realizar.
Assim, durante o ano de 2021 será concluída a Formação de Ingresso na
Carreira de Bombeiro Voluntário, da escola iniciada em 2019. Pretende-se ainda dar
inicio um novo curso no ano de 2021.

3- Loja Social
Continuaremos a dar todo apoio à Loja Social, a qual em colaboração com o
Município desenvolve um trabalho muito importante junto de famílias mais
carenciadas da nossa comunidade. Durante o decorrer do ano e conforme as
condições impostas pela pandemia, a Loja Social poderá realizar atividades que
venham a proporcionar-se, de modo a obter fundos para apoiar a quem a esta recorre.

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 devido ao aumento previsível dos encargos com pessoal.
No que se refere às receitas previstas, se excetuarmos os apoios extraordinários,
os quais estimamos possam ser semelhantes a anos anteriores. Quanto ao transporte
de doentes pensamos que fique muito aquém do que seria desejável e possível, sendo
semelhante ao do corrente ano.
Apesar deste plano ser apenas uma previsão, e muitas vezes sujeito aos
constrangimentos resultantes de circunstâncias alheias à nossa vontade, quer nas
despesas quer nas receitas, pretende ser realista. Dependendo da conjuntura
económica associada à atividade dos Bombeiros, em caso de emergência, prevemos a
mobilização de valores da reserva financeira para honrar compromissos de tesouraria,
sendo que, logo que a situação melhore é nossa intenção reforçar novamente esta
reserva.
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São estes os objetivos essenciais e principais a efetuar ao longo do ano de 2021, pelo
que propomos que seja aprovado em Assembleia-geral.

Batalha, 3 de dezembro de 2020
A DIREÇÃO

Batalha __de dezembro de 2020
A ASSEMBLEIA GERAL
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