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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE PAÇO DE ARCOS

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO – ANO 2015

A Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, cumprindo o
preceituado nas alíneas c) e d) do nº 2 do Artigo 56º dos Estatutos, que foram aprovados em
Assembleia Geral, elaborou e vem apresentar o presente Plano de Atividades e Orçamento para o
ano de 2015, dando-lhe a devida publicidade através do seu sítio na internet bem como por outros
meios disponíveis e submetendo-o, com o Parecer do Conselho Fiscal, à superior apreciação dos
dignos Associados, membros componentes da Assembleia Geral, de acordo com o preceituado na
alínea h) do nº 2 do Artigo 43º dos Estatutos.
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Plano de Atividades
A nossa principal preocupação será o equilíbrio financeiro, da Associação, reduzindo custos e
potenciando as receitas, utilizando e otimizando os atuais recursos, só assim podemos colocar à
disposição 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.
Nesse sentido e nos anos transatos terem sido feitas algumas diligências, como regularizações de
pagamentos referentes a dívidas existentes dos anos anteriores. Continuaremos a efetuar
diligencias no sentido de cumprir com todos os pagamentos necessários de forma a conseguirmos
estabilizar as contas, e não ter dívidas na associação.
No âmbito do Quartel Operacional, iremos, continuar a dinamizar e rentabilizar o espaço existente
de forma a criar uma maior valência e aproveitamento de todas as sinergias existentes no mesmo,
tentando desta forma criar e oferecer uma maior utilidade para todos os operacionais, sócios,
munícipes e visitantes, criando assim uma ligação de proximidade e dinamização mutua.
Foram efetuadas obras de melhoramento estético (pinturas) ao edifício de forma aos próprios
residentes terem uma imagem diferente do mesmo, visto que as condições em que se encontrava
era desprestigiosa para a Associação.
Com a extinção da Freguesia de Paço de Arcos, os pressupostos que existiam para o Quartel Sede
mudaram. Como tal é determinação da atual Direção a ampliação das instalações do Posto
Médico, criando mais valências e especialidades, de forma a criar mais valor para a Associação e
seus Associados. Remodelação dos pisos superiores de forma à utilização polivalente das salas
existentes e a instalação. De momento existem espaços destinados para a Associação Coração
Amarelo da qual temos deparado não existir uso por parte dos mesmos, tendo e podendo a
associação usar e rentabilizar esse espaço de uma forma dinâmica e com maior valência em favor
da associação, dos operacionais, dos sócios e dos munícipes.
A associação ira continuar com as diligências necessárias para a dinamização do edifício e
aproveitamento de forma positiva dos seus espaços em prol da associação.
Continuaremos a efetuar a valorização do património histórico da Associação, que se encontrava
esquecido e arrumado de forma deficiente, pondo em causa a sua conservação, sendo neste
momento um dos objetivos principais desta direção a exposição e recuperação do mesmo, tendo
no último ano sido alvo de uma valorização e aproveitamento por eles oferecidos, como
recordações da essência da corporação.
A prioridade dada ao CB, 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 ou Associações congéneres.
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No ano de 2015, tencionamos continuar a colocar à disposição dos Associados e da população em
geral, na vertente da Saúde, o Serviço de Transporte de Doentes, os tratamentos de Enfermagem
e as Consultas de diversas Especialidades Médicas, no âmbito do funcionamento do nosso Posto
Médico.
Naturalmente que quanto aos outros serviços que o nosso CB vem prestando, designadamente:
abertura de portas, apoio náutico, etc., eles irão manter-se à semelhança dos anos anteriores.
O nosso sítio da internet bem como as páginas sociais será mantido e atualizados de forma a
podermos prestar informação relevante sobre a atividade da nossa Associação, Corpo de
Bombeiros e Proteção Civil.

ORÇAMENTO PARA 2015

VALORES EM EUROS
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O presente Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2015, foi aprovado por unanimidade
dos presentes em reunião de Direção.
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