
 

  

2021
 

User
Rascunho



Associação Humanitária dos  
Bombeiros Voluntários de Mangualde 

 

 
Plano de Atividade 2021 

1 

 

  

User
Rascunho



Associação Humanitária dos  
Bombeiros Voluntários de Mangualde 

 

 
Plano de Atividade 2021 

2 

 

 

Em cumprimento dos Estatutos, no seu Artº. 41, Ponto 2 alínea i), a Direcção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde submete à 
consideração, discussão e votação, o Plano de Actividades para o ano de 2021. 

No tempo da elaboração deste documento, orientador da vida da nossa Associação, 
confrontamo-nos com um gravíssimo problema de saúde publica, que afecta não só o 
País, como o mundo inteiro. 

Neste período do ano é sempre chegada a altura de fazermos o planeamento anual 
para o ano vindouro, a fim de estruturarmos toda a nossa actividade administrativa e 
operacional. Acontece, porém, que, desta vez, estamos a fazê-lo, com um desgaste 
emocional acentuado, provocado pela luta diária com que nos debatemos para mitigar 
os efeitos da Pandemia COVID 19. 

Esta situação atípica, reflete-se no nosso estado de alma, cria uma grande instabilidade, 
angustia e uma sensação de muitas incertezas. 

É efectivamente um sentimento de muitas dúvidas quanto ao futuro próximo, e, em 
abono da verdade, devemos mesmo admitir com toda a transparência, frontalidade e 
humildade, que no momento actual apenas podemos prometer aos nossos associados 
um empenho redobrado, muita dedicação e a resiliência necessária para enfrentar os 
problemas que certamente se avizinham.  

Isto para dizer que as actividades/acções previstas neste plano de intenções estão 
grandemente condicionadas às evoluções da pandemia que nos afecta de forma global. 

Hoje mais do que nunca, as nossas energias estão viradas para as condições de 
segurança dos nossos operacionais, privilegiando a aquisição de meios e EPI´s, de forma 
a podermos garantir a continuidade do socorro prestado na linha da frente em H24, 
com os recomendáveis padrões de qualidade. 

Atravessamos momentos difíceis, com graves problemas de ordem financeira, num 
contexto reconhecidamente complicado, que exige de todos nós, Orgãos Sociais, 
Comando, Corpo de Bombeiros e Funcionários, mais trabalho, maiores sacrifícios e 
mais cumplicidade.  
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Por isso, nunca é demais sublinhar a necessidade que existe em criar e manter todas 
as sinergias, para, em conjunto e com espírito de equipa, desenvolvermos a nossa acção 
assente no altruísmo, de forma a dignificar o nome dos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde. 

Só desta forma estaremos em condições de continuar a transmitir à nossa comunidade 
a tranquilidade e o conforto da certeza na resposta que podemos dar ao socorro que 
cada um venha a precisar. 

“cremos que superadas as grandes dificuldades, ficaremos mais fortes”      

 

Dezembro de 2020 

A Direção 
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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 Unidades Locais de Protecção Civil e 
apoio às que vierem a constituir-se. 

1.6– 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. 

1.7– Cooperação com as empresas do concelho com a realização 
de simulacros, formação de brigadas de intervenção, 
verificação e aconselhamento de planos de emergência e 
medidas de autoproteção. 

 

PROJECTO 2 – Formação 

2.1 – Formação interna 

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

2.1.2– Promover curso de Formação Inicial de Bombeiro. 

2.1.3– Formação para concursos de progressão na carreira de 
bombeiro. 
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2.1.4– Promover programa Qualifica no Corpo de Bombeiros de 
modo a garantir a qualificação dos operacionais na 
área de Educação e Formação, 861 - Proteção de 
Pessoas e Bens. 

2.1.5 – Dinamizar a escola de infantes e cadetes. 

2.1.6 – Formação dos colaboradores não Bombeiros. 

 

2.2 – Formação externa 

2.2.1 -Patrocinar cursos na área dos Sapadores Florestais – 
Cod.623 

2.2.2 –Patrocinar cursos na área dos 1ºs. Socorros – Cod. 729 

2.2.3 –Patrocinar cursos na área da Protecção de Pessoas e 
Bens – Cod. 861 

 

2.3 - Formação Unidade Local de Formação (ULF) 

2.3.1- UFCD9883 – Extinção de Incêndios Urbanos – Iniciação; 

2.3.2 - UFCD9909 – Extinção de Incêndios Urbanos – 
Desenvolvimento; 

2.3.3 - UFCD9887 – Extinção de Incêndios Rurais – Iniciação 

2.3.4 - UFCD9911 – Extinção de Incêndios Rurais – 
Desenvolvimento; 

2.3.5 – UFCD9918 - Liderança na Atividade de Bombeiro – 
Iniciação; 

2.3.6 – UFCD9893 – Acidentes com Matérias Perigosas-
Iniciação. 
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PROJECTO 4. – Base de Apoio Logístico 

4.1- Disponibilizar as instalações e o apoio logístico necessário à 
ANEPC para: 

4.1.1– Acolhimento dos GRIF’s e GRUATAS no período dos DECIR 
que combatem fogos florestais na nossa região, ou 
simplesmente estão de passagem para outras regiões. 

4.1.2– Acolhimento dos operacionais que integram grupos em 
operações específicas desencadeadas pela própria 
ANEPC. 

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

4.3- Apoiar a Proteção Civil Municipal em contexto de acidentes 
graves, catástrofes ou operações de defesa das populações. 

4.4- Apoiar as autoridades de saúde e Serviço Municipal de 
Proteção Civil, dando uma resposta integrada e efetiva a nível 
municipal, para a mitigação da COVID-19, com a 
disponibilização de recursos humanos e infraestruturas. 

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

PROJECTO 5. - Meios Materiais 

5.1 - Instalação de Equipamento de Comando e Controlo-VCOT 01; 

5.2- Aquisição de uma Ambulância de Socorro (ABSC)  

5.3 - Aquisição de material de estabilização para veículos pesados; 

5.4 - Aquisição de diverso material de combate a incêndios e 
assistência a sinistrados; 

5.5 – Aquisição de um Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes 
(VDTD); 
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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. 

6.2 - Aquisição de fardamentos para a Fanfarra. 

 

PROJECTO 7 - Complexo do Quartel 

7.1– Estudo e elaboração do Projeto de um espaço dedicado ao 
“Museu”. 

7.2– Motorização dos portões do parque de viaturas. (continuação) 

7.3– Manutenção de espaços exteriores do Quartel. 

7.4– Manutenção e conservação do Pavilhão Desportivo. 

7.5– Instalação da internet na BAL e na ULF 

7.6- Instalação de Painéis Fotovoltaicos com vista à redução dos 
custos de consumo de energia elétrica. 

 

PROJECTO 8. - Instalações 

8.1- Consolidação do 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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PROJECTO 1 - Relação com as Confederações 

1.1– Participação em 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– Manter o bom relacionamento entre a Associação, as 
Instituições oficiais e particulares do Concelho e as 
comunidades de emigrantes espalhadas pelo mundo. 

2.4– Participar nas ações da Comissão Local da Ação Social. 

2.5– Participar no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde. 

 

PROJECTO 3 - Angariação de Fundos 

3.1– Angariação de novos sócios, em particular sócios Empresa. 

3.2– Realização do peditório anual, da Feira dos Santos. 

3.3– Realização de outros eventos. 

 

PROJECTO 4 - Recuperação/Restauro de equipamento  

4.1– Recuperação da viatura FARGO        
                  (Comandante Pereira) – Já em curso 
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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 17º Festival de Fanfarras. 

1.4- Participação em festividades diversas. 

 

PROJECTO 2 - Festividades 

2.1– Comemoração do 92º Aniversário da Associação. 

2.2– Realização do Convívio de Natal. 

2.3– Realização do tradicional Passeio de Cicloturismo. 

2.4– Realização de outros eventos desportivos. 

2.5– Apoio e colaboração com as diversas associações e 
coletividades do concelho. 
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ENCERRAMENTO 

 

O presente Plano de Atividades foi aprovado em reunião da Direção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, em 
24/11/2020. 

 

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 11/12/2020. 

 

O Presidente, 

 

________________________ 

 

O Vice-presidente                         O Secretário, 

 

____________________________   ____________________________ 
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