
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de  Arcos de Valdevez 

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2023

APROVAÇÃO

Pela Direção , em  19    de Dezembro de 2022

Pela Assembleia Geral em ___ de Dezembro de 2022

INTRODUÇÃO

O ano de 2023 será um ano de viragem, agora terminada que está a obra de ampliação

e requalificação do quartel. Faltando contudo resolver questões pontuais que apesar de não

serem as mais significativas,  não são de somenos importância, com exceção da avaria da

climatização do edifício na zona nova, que põe em causa o conforto dos nossos operacionais,

profissionais e utentes em geral. Uma situação lamentável que está em vias de resolução. 

O investimento será menor na parte estrutural, mas, aumentará muito no que respeita à

despesa corrente com pagamentos de salários, pelas novas contratações e exigente esforço

de um aumento salarial mínimo desfasado da realidade económica atual, bem como de alguns

acertos salariais. Exigindo-se assim muita maior obtenção de receita com agenda permanente

e completa quer no transporte de pré emergência hospitalar, quer nos transporte de doentes

não urgentes. Será assim enfrentado um ano de grande aposta nos recursos humanos, com a



contratação de novos profissionais capazes de darem garantia a um sistema que funciona 24

horas por dia e sete dias por semana. 

Tendo consciência de todos os problemas existentes, estaremos próximos de encontrar

as soluções mais adequadas. Arcos de Valdevez está na vanguarda nacional de apresentação

de propostas para melhoria do serviço INEM, da ANEPC e de demais parceiros institucionais

que  prosseguem  a  proteção  civil.  Não  temos  soluções  mágicas  para  todos  os  nossos

problemas, contudo, passamos a ter uma voz, que é prestigiada  a nível local, distrital, regional

e nacional. Passamos a ser a capital de distrito da Federação. Vimos, ainda recentemente, o

nosso comandante eleito pelos seus pares como Comandante de Setor de todo o Distrito, o

que merece obviamente o nosso regozijo e contentamento, por tão relevante mérito. E, como já

vimos por diversas vezes dito, importa realçar de que nada adianta irmos atrás do canto da

seria e cobiçarmos o que se passa ao nosso redor, como se daí viesse uma miríade de falsas

soluções para problemas transversais que todos os corpos de bombeiros atravessam por este

Portugal  fora.  De  nada  adianta  entrarmos  em  colapso  cada  vez  que  se  vê  por  cá  uma

ambulância  de  Coura  ,  porque  igualmente  se  vê  a  nossa  em Ponte  de  Lima,  ou  outros

concelhos do distrito e vice-versa. O distrito funciona em rede e assim continuará. Também no

discurso facilitista do, porque lá o quartel é bom, ou porque lá é que se paga bem, ou lá é que o

comando  é  exemplar,  ou  lá  é  que  o  comandante  ganha  muito,  ou  lá  a  direção  é  que  é

competente e faz o que nunca ninguém imaginou fazer, ou o lá é que tudo é uma maravilha... A

tal ponto de se verem constantemente elogios públicos aos de fora e puro desprezo aos da

casa. Rara a palavra de agradecimento, raros os comentários em redes sociais (como a nossa,

que  não  existia),  raríssimos  os  gostos,  os  corações,  ainda  que  na  maioria  falsos,  e

escassíssimas as partilhas do que é nosso, orgulho no que é nosso… Verificamos todavia que

não passam de meras ilusões que o tempo vai encarregando de revelar como absolutamente

falsas, populistas e sem conteúdo. 

De nada adianta também a ninguém andar em bicos de pés para parecer mais alto do

que  aquilo  que  efetivamente  é,  porque,  da  mesma  forma  que  os  homens,  também  as

instituições não se medem aos palmos, nem por quilómetros percorridos, seja aqui, na nossa

querida terra, ou fora do concelho a acudir os nossos irmãos vizinhos. As instituições têm vida

própria,  com  regras  de  organização  e  funcionamento  assentes  na  lei,  nos  estatutos,

regulamentos e de quaisquer outras disposições legais aplicáveis. Enquanto cá andarmos e

assim persistir a vontade dos sócios, será assim que este trajeto se cumprirá, até ao final do

mandato.  À Direção desta  nobre  instituição,  cabe  dirigir,  governar,  organizar  e  representar

dentro e fora de portas esta Associação. Não adiantam as vaidades efémeras de aparições



esporádicas mediáticas, ou em redes sociais, se por trás dessa vã realidade, não houver um

grupo unido, coeso, leal, capaz de levar a bom porto esta embarcação cada vez maior e plena

de  responsabilidades.  Vivemos  para  a  comunidade,  servimos  a  comunidade  e  devemos

diariamente  ter  honra  na  prestação  desse  serviço,  que  mais  não  é  do  que  uma  missão

humanitária. Esse papel fulcral  é dos Associados, dos Bombeiros, dos Trabalhadores e de

todos os Dirigentes desta casa. Quem assim não o pensar, está equivocado quanto ao futuro

cada vez mais complexo, exigente e que nos trará cada vez mais responsabilidades. Saibamos

assim honrar a farda que vestimos, as medalhas que exibimos e, honradamente, de cabeça

erguida, convicta, mas nunca altiva, ter a coragem de nos sabermos todos respeitar, do mais

graduado  ao  menor,  porque,  no  fundo,  todos  somos  seres  humanos  munidos  de  igual

dignidade  e  merecedores  de  total  respeito.  Assim  tem de  ser  a  vida  de  uma Associação

Humanitária. Só assim poderemos servir devidamente o próximo, fazendo o bem sem olhar a

quem!

OBJETIVOS

Serão os seguintes os objetivos desta para o próximo ano de 2023.

1. Quartel / Infraestruturas

No dia 27 de julho de 2022, assinamos um contrato com a empresa Cleanwatts para a

criação de uma Comunidade de Energia Renovável (CER), sendo o seu principal objetivo a

produção local de energia verde e mais barata. Com a assinatura deste contrato, iniciaremos

no ano de 2023 produção própria de energia elétrica para autossuficiência energética, através

da colocação de painéis solares para captação. Esta parceria não implica qualquer custo para

a Associação, sendo o investimento assumido na sua totalidade pela empresa parceira; iremos

consumir maioritariamente eletricidade gerada pela captação nos painéis, representando uma

média de poupança na ordem dos 40% mensais na fatura de consumo de energia elétrica, bem

como obteremos ganhos face a eventual volume de produção de eletricidade em excesso.

Temos ainda como objetivo terminar a iluminação das fachadas do edifício,  bem como

colocação das letras sinalizadoras do quartel e da instituição, numa das zonas pior iluminadas

da vila de Arcos de Valdevez. Não existe um candeeiro público na zona da fachada frontal da

Rua Soares Pereira e daí essa necessidade premente. Avisaremos, obviamente, a Câmara

Municipal de Arcos de Valdevez sobre esta realidade.



Arrancar  com a colocação de pérgula  na zona exterior  do bar,  será  igualmente um

objetivo, melhorando o conforto dos associados, bombeiros e de público em geral, bem como

tornando a zona esteticamente mais aprazível.

1.1. Lar e creche do bombeiro

Um dos grandes objetivos para 2023 é a aquisição de um prédio contíguo ao quartel,

para darmos início à construção de um lar para bombeiros, bem como creche para filhos de

bombeiros,  num investimento que irá  reconhecer  o  contributo  daqueles que tanto  deram à

Causa e que agora estão mais debilitados ou idosos, e ainda aos que estão em atividade e têm

dificuldade em gerir a sua disponibilidade para resposta às situações decorrentes da atividade,

decorrentes de parentalidade/maternidade.

1.2. Mobiliário

Inaugurado na totalidade o quartel a 31 de julho de 2022, temos também como objetivo

para  o  ano  de  2023  continuar  a  equipar  toda  a  infraestrutura com  mobiliário  moderno,

confortável e funcional. 

Necessitamos ainda de adquirir material informático e meios audiovisuais adequados à

prossecução de novos fins como o da formação e arrendamento de espaços ao público. Com

esse investimento,  melhoraremos as  condições  para  arrendamento das  salas de formação

existentes. 

A recuperação de património fotográfico, e respetivo emolduramento para exibição no

quartel serão também um objetivo a concretizar, bem como proceder à recolocação de placas

existentes, alusivas à história dos bombeiros,  dignificando e honrando assim o trabalho dos

antepassados desta instituição.

Finalmente, proceder ao arranjo do aparelho central da climatização do edifício, na parte

nova, que avariou irremediavelmente, estando infelizmente fora do período de garantia. Por ser

um valor avultado, estamos no mercado a pesquisar as propostas mais baratas e eficientes.

2. Viaturas

Estamos neste momento a concluir a aquisição de uma ambulância de socorro, estando

esta já em transformação; aguardamos a sua entrega há meses, por o mercado automóvel

estar em  plena crise de  fornecimento de  componentes. Assim, esperamos ainda no mês de



janeiro  de  2023  colocar  em circulação  uma nova  ABSC,  para  aumentar  a  capacidade  de

resposta ao socorro em ambiente de emergência pré-hospitalar.

Continuamos com a intenção de adquirir um veículo especial de combate a incêndios,

com função específica para combate a incêndios em espaços tecnológicos e industriais, e um

veículo escada, que permite o combate a incêndios urbanos em edifícios altos,  para garantir

uma melhor capacidade de resposta inicial ao combate em indústrias e grandes edifícios.  No

entanto, por serem veículos extremamente caros, precisamos recorrer a apoios e parcerias

para podermos avançar com as respetivas compras. No ano de 2023, encetaremos esforços

para  que  entidades  e/ou  empresas  nos  apoiem com o  objetivo  de  finalmente  adquirirmos

veículos deste género. 

3. Equipamentos

Continua a ser objetivo, ano após ano, a aquisição de fatos NOMEX,  essenciais para o

combate  a  incêndios  em  estruturas/habitações  e  acidentes  com  necessidade  de

desencarceramento,  uma  vez  que,  felizmente,  todos  os  anos  vemos  o  nosso  Corpo  de

Bombeiros robustecido com mais elementos.  Este ano, ingressaram como bombeiros de 3.ª

mais vinte e quatro elementos. Apesar de ser um grande motivo de alegria, não temos resposta

adequada para equipar na totalidade tantos elementos. Assim, para além de aquisição de fatos

NOMEX, pretendendo adquirir fardamento regular e ainda equipamentos de proteção individual

para combate a incêndios florestais, para apetrecharmos devidamente todos os elementos com

os equipamentos necessários para as mais diversas missões.

Esperamos também no ano de 2023 adquirir finalmente vestuário de cama e de banho,

devidamente  identificados com o nosso emblema,  dado o estado de degradação e  escassez

existente, melhorando assim as condições de conforto e higiene dos operacionais.

4. Recursos Humanos / Operacionais

Continuaremos a apostar na profissionalização dos nossos recursos humanos, tendo-se

este mês de dezembro já iniciado uma caminhada da profissionalização das equipas adstritas à

emergência pré-hospitalar. Ainda que parcialmente, uma vez que estas asseguram a primeira

linha  de  socorro  apenas  em período  diurno,  queremos  continuar  o  trabalho  desenvolvido,

profissionalizando na sua totalidade de funcionamento a primeira linha de emergência pré-

hospitalar.



Também no  ano  de  2023  iremos  arrancar  com  a  tão  desejada  terceira  Equipa  de

Intervenção Permanente, após parecer favorável da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e

deferimento  pela  Autoridade  Nacional  de  Emergência  e  Proteção  Civil.  Com  três  EIP’s,

seremos capazes de responder melhor e com maior prontidão a tudo para o qual  sejamos

solicitados. Conseguiremos gerir a resposta, mais eficazmente, num período diário maior, com

quinze elementos profissionais.

Arrancará em  janeiro  uma  nova  escola  de  estagiários,  esperando-lhes  um  período

formativo de cerca de seis meses, e um período probatório  de estágio  de três meses, logo

após, ingressarão no quadro ativo como bombeiros de 3.ª, esperando nós que todos concluam

com sucesso e alarguem as fileiras desta Casa.

Relativamente à formação, continua a ser prioridade o aperfeiçoamento técnico no que

ao  socorro  diz  respeito.  Assim,  pretendemos  formar  mais  elementos  como  Tripulantes  de

Ambulância de Socorro, havendo ainda necessidade de cerca de doze elementos frequentarem

também a respetiva formação de recertificação, sob pena de caducidade do referido curso.

Na formação específica, e no seguimento da aquisição de uma embarcação de socorro,

é  necessária  também  a  aquisição de formação de  equipas de  mergulho e de condução  de

embarcação de socorro.

Manteremos a iniciativa Dia da Unidade, dado o sucesso mantido ao longo dos anos: é

uma atividade completamente proveitosa, quer na vertente de experiência e entreajuda dos

operacionais,  quer  na  vertente  de aproximação à  população,  com a criação  de  exercícios

simulados no seu seio. 

Finalmente,  é  nosso  objetivo  reorganizar  a  secção  desportiva  desta  Associação.

Consideramos a prática desportiva essencial para a preparação física dos nossos bombeiros,

sendo também de extrema importância fomentar a interação e convívio entre eles e equipas e

secções de outros corpos de bombeiros.

5. Fanfarra

No ano de 2022, vimos a nossa Fanfarra reerguer-se das cinzas, após dissolução da

equipa anterior. Com alguns elementos da equipa anterior, e com novos elementos,  a nova

equipa iniciou a sua atividade a pouco e pouco, tendo realizado já algumas atividades de 2022.

Procedemos à aquisição de algum vestuário para os novos elementos, sendo que em 2023 irá

com certeza aprimorar-se e solidificar a sua atividade artística. Continuaremos a apoiar esta



equipa em tudo o que necessitem, dada a importância da sua imagem na sociedade, um dos

rostos desta Associação.

6. Entidade certificada formadora

Somos finalmente uma entidade formadora em algumas áreas, devidamente certificada

pela  DGERT.  Pretendemos  em 2023  avançar  finalmente  com uma  equipa  de  formadores

internos, quer para formação aos nossos colaboradores (profissionais, bombeiros, etc.), quer a

entidades  externas  que  o  requeiram.  Contamos  atingir  a  prestação  de  um  serviço  de

excelência,  para  levar  o  nome  da  Associação  a  sinónimo  de  elevada  qualidade  e,

adicionalmente, obter daí receita extraordinária.

7. Certificação de qualidade

Na  senda  da  aprovação  de  entidade  formadora  certificada,  pretendemos  concluir  o

procedimento  para  certificação  de  qualidade  pela  DGERT a  fim  de  nos  qualificarmos

formalmente  para  a  prestação  de  todos  os  serviços  que  constituem as  nossas  missões  e

estabelecimento de carreiras internas dos funcionários e funções hierarquicamente definidas.

8. Angariação de sócios

Queremos  dinamizar  a  vida  associativa  desta  Casa.  Assim,  pretendemos  realizar

atividades e campanhas de manutenção e angariação de sócios no concelho, para chegarmos

o  mais  longe  possível.  Temos  cerca  de  oitocentos  sócios  ativos  (com  pagamento  de

quotizações em dia); num universo de cerca de vinte mil habitantes, achamos completamente

injusto só cerca de 4% da população arcuense ser associada. Somos e existimos para servir os

arcuenses mas, para cumprir a missão, necessitamos também do seu apoio. Também temos a

nossa quota de culpa, temos que nos chegar à frente e ir procurar a população, afinal, é de

uma relação de proximidade que necessitamos e, se a queremos, temos que a ir procurar.

9. Relações institucionais e parcerias

É tempo de reflexão sobre o apoio que nos tem sido prestado ao desenvolvimento da

nossa imprescindível atividade na prossecução da proteção civil  com os nossos parceiros. A

valorização da nossa imagem e da realidade dos serviços que prestamos, passa por um maior

nível de exigência da nossa parte a todos com que connosco se relacionam. Aliás, bem de

acordo com o princípio da reciprocidade,  já que diariamente nos é exigido  tudo a  nós  seja a

que custo for! Ou porque somos chamados a inspeções constantes, ou porque temos de estar



sempre em permanente alerta para resolvermos problemas que legalmente não são da nossa

responsabilidade legal resolver,  seja no socorro ou na emergência, ou, até, para garantir o

funcionamento de estruturas que apenas nos sobrecarregam sem praticamente nada obtermos

em troca. Basta dar o exemplo do Centro de Meios Aéreos, que nos aloca preciosos recursos

humanos, bem como uma viatura (VRCI) em tempo permanente e a deteriorar-se sem qualquer

tempo de proteção,  ao relento.  Outro,  a alocação de uma viatura  (VLCI)  ocupada durante

meses para limpeza de neve  e espalhamento de sal  em tempo permanente  durante  esse

período apenas para esse efeito. Ou seja, são duas viaturas absolutamente ocupadas para dar

cumprimento a uma área da proteção civil  que não são da nossa responsabilidade. Assim,

desde  já  se  anuncia  a  revisão  desses  protocolos,  por  evidentemente  prejudiciais  para  a

instituição e que poderão mesmo ditar o seu término. São matérias que não nos podem ser

inculcadas a nós sem mais. 

Mais  se  anunciam  adoção  de  medidas  relativamente  à  faturação.  A  partir  de  1  de

Janeiro, todo o tipo de serviços ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal por exigência

de ordem legal e contabilística serão devidamente faturados, com um desconto equivalente de

100%. Todos os serviços passarão assim obrigatoriamente a ser faturados  por imposição de

lei.  O mesmo se aplica a todos os serviços de que os bombeiros sejam beneficiários  ou a

qualquer outra situação equiparada.

Mais anunciamos que tanto os valores de protocolo relativamente aos postos de reserva,

com o INEM, serão revistos.

Bem  como,  anunciamos  de  antemão,  que  apresentaremos  uma  proposta  para

renovação  do  protocolo  com  a  Câmara  Municipal  de  Arcos  de  Valdevez  em  moldes

significativamente  diferentes  dos  habituais,  por  desadequado  da  realidade  e  por  terem

entretanto surgido novas realidades,  com o passar de 12 anos.  Quer no que respeita  aos

serviços, quer acima de tudo no valor. Como principal parceiro institucional, são merecedores

desta mensagem leal e frontal, que temos a certeza de que merecerá o melhor acolhimento.

CONCLUSÃO

Face a  tudo acima aposto,  o  presente  plano  de atividades e  orçamento  para 2023,

aprovado em sede de Direção no dia 19 de  Dezembro de 2022, por unanimidade e aclamação,

sendo  novamente  um  plano  ambicioso,  está,  porém,  temperado  com as  doses  certas  de



realismo, pragmatismo, equilíbrio financeiro, económico e de tesouraria. Assim, estamos em

crer que a nossa benemérita Associação, continuará a trilhar o caminho do sucesso em prol de

toda  a  comunidade  e  dos  arcuenses  em particular.  Assim o  queiram,  porque  desejável  e

exequível,  a  bem  da  Associação  Humanitária  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Arcos  de

Valdevez, devem os associados votar favoravelmente estes documentos.

O Presidente da Direção da AHBVAV

______________________________

Dr. Germano Amorim


