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INTRODUÇÃO 

O Plano de Atividades para o ano 2017 que a Direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde submete à apreciação, 

discussão e votação dos associados em Assembleia-geral, dá cumprimento 

ao respetivo normativo estatutário, artigo 41º ponto 2 alínea i); artigo 45º ponto 

2 alínea b); artigo 52º ponto 2 alínea b) 

O presente documento foi discutido e avaliado em reunião da Direção com 

o Comando e tem o propósito de planearmos de forma incisiva e 

transparente, de modo a que todos os intervenientes colaborem com espírito 

de equipa na sua execução, alcançando assim os objetivos propostos. 

Privilegiar a vertente operacional tem sido apanágio da Direção ano após 

ano, e uma vez mais, inscrevemos no Plano de Atividades projetos de 

investimento da maior importância, que certamente contribuem para maior 

conforto e mais segurança do nosso Corpo de Bombeiros e garantem um 

reforço dos padrões de qualidade nas atuações e intervenções de socorro. 

Assim, com critérios bem definidos, enfatizamos: 

 

-Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios (VFCI), através de 

uma candidatura, já submetida, ao novo Quadro Comunitário 20/20,  

-Aquisição de uma ambulância ABTM 

-Aquisição de uma viatura de transporte de pessoal de nove lugares para a 

Fanfarra.  

-Montagem de um contentor num Veículo (já propriedade dos BVM)  

-Montagem de equipamentos de Comando e Controlo no VCOT 01.  
-Aquisição de equipamentos para melhorar a formação em TSD 

-Aquisição de diverso material de combate a incêndios e assistência a 

sinistrados 

-Aquisição de EPI-Equipamentos de Proteção Individual para incêndios 

urbanos e industriais e florestais. 
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Esta listagem de “objetivos” não esgota os nossos propósitos. Outros, como a 

segurança e a formação dos elementos do Corpo de Bombeiros que  

continua na ordem do dia e terá sempre por parte da Direção um apoio 

incondicional, em todos os seus aspetos; o relacionamento com as instituições 

e a comunidade; o papel fundamental como força principal da Proteção Civil 

concelhia; o apoio ao DECIF de âmbito nacional através da nossa Base de 

Apoio Logístico, cada vez mais solicitada; o apoio à Escola Nacional de 

Bombeiros, através da nossa Unidade Local de Formação, e das nossas 

instalações; são igualmente preocupações que sentimos e que valorizamos.  

 

A motivação, o empenhamento e a dedicação continuam no nosso espírito 

a incentivar-nos para novos desafios e para as necessárias mudanças que 

contribuam para a afirmação, o engrandecimento e o prestigio dos 

Bombeiros de Mangualde. 

No entanto, é imperativo contar com o esforço coletivo para garantir a 

sustentabilidade dos nossos objetivos. Sozinhos não vamos a lado nenhum e, 

por isso, queremos trabalhar com espírito de inclusão, com a garantia da 

participação da Direção, Comando, Associados, Bombeiros e Funcionários. 

Com esta postura acreditamos que seremos capazes de levar a cabo a nossa 

missão a pensar na segurança e no socorro das pessoas, imbuídos do espírito 

de serviço à causa do associativismo e o voluntariado, em nome dos 

BOMBEIROS DE MANGUALDE.  

“O homem que consagra suas horas com infatigável empenho a honrosos 
objetivos, traça luminosamente o seu destino". 

Edward Kong 

        A Direção 

 

https://pensador.uol.com.br/autor/edward_kong/
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PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO 2017 
 

PROGRAMA I 

ATIVIDADES PRIMORDIAIS 

 

PROJECTO 1 - Atividades Principais 

1.1– A defesa de pessoas e bens. 

1.2– Socorro a acidentados e transporte de doentes. 

1.3– Extinção de incêndios urbanos, industriais, florestais e outros. 

1.4– Cooperação com o Gabinete de Proteção Civil Municipal e 
Gabinete Florestal Municipal. 

1.5– Cooperação com as diversas instituições do concelho (escolas, 
infantários, centros de dia e lares da 3ª. idade) com vista à 
formação dos seus colaboradores em primeiros socorros. 

 

PROJECTO 2 - Formação 

2.1 - Patrocinar cursos nas várias vertentes operacionais que 
permitam maior valorização e qualificação ao Corpo Ativo. 

2.2 - Promover a formação de cursos de instrução inicial. 

2.3 - Formação para concursos de progressão na carreira de 
bombeiro. 

 2.4 - Dinamizar a escola de infantes e cadetes. 
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PROJECTO 3 – Unidade Local de Formação (ULF) 

3.1- Módulo M110 -  Incêndios Urbanos e Industriais – Nível 1 

3.2 - Módulo M120 - Incêndios Urbanos e Industriais – Nível 2 

3.3 - Módulo M210 - Incêndios Florestais – Nível 1 

3.4 - Módulo M220 -  Incêndios Florestais – Nível 2 

3.5 – Módulo M830 - Liderança e Motivação Humana. 

3.6 – Módulo M610 – Acidentes com Matérias Perigosas. 

 

PROJECTO 4. – Base de Apoio Logístico 

4.1- Disponibilizar as instalações e o apoio logístico necessário para 
acolher os operacionais que integram os GRIF’s e os GRUATAS 
no período dos DECIF que combatem fogos florestais na nossa 
região, ou simplesmente estão de passagem para outras 
regiões. 

4.2- Apoiar a Câmara Municipal de Mangualde na realização de 
grandes eventos  

4.3- Apoiar a Proteção Civil Municipal em contexto de acidentes 
graves ou catástrofes. 

4.4- Apoiar a ULF, nomeadamente no fornecimento de refeições e 
dormidas a formadores e formandos. 

4.5- Aquisição de novos equipamentos 
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PROJECTO 5. - Meios Materiais 

5.1 - Aquisição um Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) 
através de uma candidatura, já submetida, ao Quadro 
Comunitário 20/20 – PO SEUR-02-1810-FC-000194. 

5.2 – Aquisição de uma ambulância – (ABTM)  

5.3 -  Instalação de Equipamento de Comando e Controlo-VCOT 01 

5.4 - Aquisição de uma viatura de transporte de pessoal de 9 
lugares, para a Fanfarra 

5.5 – Montagem de um contentor na viatura Iveco 98-73-RT  

5.6 - Aquisição de um Empilhador para a formação em TSD 

5.7 - Aquisição de diverso material de combate a incêndios e 
assistência a sinistrados   

 

PROJECTO 6 - Fardamentos e Equipamento 

6.1– Aquisição de equipamento de proteção individual 

6.1.1-Aquisição de equipamento de proteção individual 
completos para incêndios urbanos e industriais. 

6.1.2-Aquisição de equipamento de proteção individual 
completos para incêndios florestais. 

6.1.3- Aquisição de fardamento Nº2 e Nº 3.  

6.2 - Aquisição de fardamentos para a Fanfarra. 
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PROJECTO 7 - Complexo do Quartel 

7.1- Construção de um espaço dedicado ao “Museu” (projeto a 3 
anos) 

7.2- Montagem de cobertura na zona de entrada das camaratas 
da BAL   

7.3- Motorização dos portões do parque de viaturas 

7.4 - Continuidade dos arranjos exteriores do Quartel. 

7.5 -  Manutenção e conservação do Pavilhão Desportivo. 

7.6 - Instalação da internet na BAL e na ULF 

7.7 - Manutenção e conservação das instalações da Secção 
Destacada de Abrunhosa-a-Velha. 

7.8 – Apresentação de uma candidatura aos Fundos Comunitários 
através do “PO-SEUR” tendo em vista a eficiência energética 
de todas as instalações 

 

PROJECTO 8. - Instalações 

8.1- Consolidar o Sistema de Gestão Ambiental 

 

PROJECTO 9. - Património 

9.1– Alienação do terreno rústico sito em Tabosa, freguesia de 
Fornos de Maceira Dão. 
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PROGRAMA II 
ACTIVIDADES CORRENTES/FUNCIONAMENTO 

 

PROJECTO 1 - Relação com as Confederações 

1.1- Participação no Dia Distrital do Bombeiro. 

1.2 -  Participação no Congresso Extraordinário da LIGA 

1.3 - Participação em outras festividades e eventos realizadas pela 
Liga e Federação. 

 

 

PROJECTO 2 - Relação com a Comunidade 

2.1– Aprofundar as relações da Associação/Corpo de Bombeiros 
com a Comunidade. 

2.2 - Patrocinar ações de sensibilização em suporte básico de vida, 
em IPSS e estabelecimentos de ensino. 

2.3 - Reativar o “sítio” da Associação, na Internet. 

2.4 -Manter o bom relacionamento entre a Associação, as 
Instituições oficiais e particulares do Concelho e as 
comunidades de emigrantes espalhadas pelo mundo. 

2.5 - Participar nas ações da Comissão Local da Ação Social. 

2.6 - Participar no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde. 
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PROJECTO 3 - Angariação de Fundos 

3.1 -  Angariação de novos sócios. 

3.2 - Realização dos peditórios anuais, da Nossa Senhora do 
Castelo e da Feira dos Santos. 

3.3 - Realização de outros eventos. 

 

PROJECTO 4 - Recuperação/Restauro de equipamento  

4.1 - Continuação da recuperação da viatura FARGO        
                  (Comandante Pereira) 

 

 

PROGRAMA III 
ACTIVIDADES DE LAZER 

 

PROJECTO 1 - Fanfarra 

1.1- Incentivar atividades junto da comunidade para a promoção 
da Fanfarra, visando ao mesmo tempo o recrutamento de 
novos elementos. 

1.2 - Apoio à Fanfarra e criação de incentivos que possibilitem a 
formação para melhoria do seu desempenho. 

1.3- Realização do 15º Festival de Fanfarras. 

1.4- Participação em festividades diversas. 
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PROJECTO 2 - Festividades 

2.1 - Comemoração do 88º Aniversário da Associação. 

2.2 - Realização do Convívio de Natal. 

2.3 - Realização do Passeio de Cicloturismo. 

2.4 -Apoio e colaboração com as diversas associações e 
coletividades do concelho. 
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PLANO DE ATIVIDADES PARA O ANO 2017 

 

ENCERRAMENTO 

 

O presente Plano de Atividades foi aprovado em reunião da Direção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, em 
29/11/2016. 

 

A Direção, 

 

____________________________ 

 

____________________________   ____________________________ 

 

____________________________   ____________________________ 

 

____________________________   ____________________________ 
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TERMO DE APROVAÇÃO FINAL 

 

 

O Plano de Atividades que antecede mereceu aprovação por 
__________________da Assembleia Geral da Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários de Mangualde, realizada em 19/12/2016. 

 

O Presidente, 

 

________________________ 

 

O Vice-presidente                         O Secretário, 

 

____________________________   ____________________________ 

 


