BOLETIM INFORMATIVO

Nº 15 de 2019
28 Novembro

Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de
Carcavelos e São Domingos de Rana
- AHBVCSDR Centenário 1911 – 2011
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CARCAVELOS E S. DOMINGOS DE RANA

CONVOCATÓRIA
Nos termos da al. b) do nº 2 do artigo 31º dos Estatutos convoca-se a ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARCAVELOS E S. DOMINGOS DE RANA para uma sessão com
a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1) Análise e votação do Plano de Ação e Orçamento para 2020.
2) Assuntos de interesse geral.
3) Informações de caráter geral.
Que terá lugar no salão MULTIUSOS, na sede desta Associação Humanitária, na Rua dos Bombeiros Voluntários
de Carcavelos (telefone – 21 458 47 10), no próximo dia 4 de Dezembro de 2019, pelas 20,30 horas. Os
documentos podem ser analisados na secretaria (dez dias antes da Assembleia).
Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 33º dos Estatutos, a Assembleia funcionará, se for caso disso, trinta
minutos depois da hora designada, com qualquer número de associados presentes.
Carcavelos, 11 de Novembro de 2019.
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
José Manuel Machado Magalhães

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Noticia de Ultima Hora

Os nossos 2 Projetos foram aprovados!
Obrigado a todos quanto nos ajudaram a atingir este nosso objectivo.
FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA AHBVCSDR
Realizaram-se nos passados dias 22 e 23 de Novembro, ações de formação para os profissionais da
Associação.
Embora não tenha havido tempo para abordar todos os temas previstos, os objetivos foram cumpridos:
- Na formação de socorrismo, compareceram 14 formandos, incluindo-se neste grupo, o pessoal da área
administrativa, oficinas, limpeza, convidados do espaço saúde e ainda 2 diretores da AHBVCSDR.
- Na formação de sábado, estiveram presentes 25 Bombeiros, tendo sido abordadas as temáticas
relacionadas com relações interpessoais, pela Oficial-Bombeira Paula Gaspar e temas relacionados com
procedimentos internos nas diferentes áreas funcionais, direitos e deveres dos doentes, formação esta a
cargo do Sr. Comandante Paulo Santos.
Os temas não abordados serão objecto de próximas acções de formação.
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