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1 – INTRODUÇÃO 

Na continuação do planeamento de 2015 e da sua adequação ao corrente ano, 2016 constituiu-

se como um ano de reforço da sustentabilidade da AHBVCSDR, tanto através da manutenção de 

alguns projectos – melhoria e actualização da frota, parqueamento e serviço-praia, Boletim 

Informativo - como de tomada de iniciativas inovadoras como por exemplo a instalação de 

painéis de energia solar. 

No entanto, o ano de 2016 ficará marcado pelo relançamento da maior ambição que, desde a 

última década do século passado, tem alimentado o labor de Direcções e Corpo de Bombeiros: 

a finalização do projecto do seu quartel. 

Em 2016 lançaram-se as bases para a renovação das actuais estruturas e para a sua ampliação, 

através de uma candidatura ao POSEUR que se tem vindo a consolidar através de uma ampla 

reunião de esforços e apoios entre os quais se contam a Câmara Municipal de Cascais, Entidades 

financeiras, ANPC e, naturalmente, a acção da actual Direcção. 

Tudo nos faz acreditar que esta missão terá sucesso e que, mesmo com alguns atrasos de 

percurso, poderemos festejar o aniversário de 2019 com novas instalações. 

Durante a corrente anuidade não poderemos deixar de realçar o contributo para uma melhoria 

muito acentuada da actividade operacional do nosso Corpo de Bombeiros através de um 

efectivo investimento na renovação da frota onde se incluiu também o resultado da 

extraordinária votação na edição de 2015 do Orçamento Participativo da C.M. de Cascais. 

Existe ainda uma candidatura para uma viatura florestal no âmbito do POSEUR e serão 

necessárias algumas melhorias pontuais em viaturas mais antigas mas a parte mais significativa 

de investimento foi concretizada. 

E se o Orçamento Participativo de 2015 foi um sucesso, 2016 não ficou atrás, tendo sido 

conseguidos 190.000 €, que irão permitir a aquisição de variado equipamento de segurança para 

o combate a incêndios estruturais por parte dos nossos operacionais.  

Dá-se assim forma ao objecto da nossa Associação: manutenção do Corpo de Bombeiros como 

garantia de socorro e apoio, em primeiro lugar à comunidade envolvente e depois à comunidade 

em geral. 

Se os dois grandes objectivos e o Orçamento Participativo marcaram o ano, muitas outras acções 

nas áreas mais variadas podem ser referidas. 

Mantiveram-se os serviços na Associação e celebraram-se mais alguns protocolos de 

colaboração visando a melhoria de serviços prestados aos associados. 

Esta vertente está contemplada na renovação de instalações prevista a qual, para além do 

crescimento dos serviços, deverá permitir um acréscimo de receitas que contribuirá para a 

melhoraria da sustentabilidade da Associação. 
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Para esta melhoria irá contribuir a bateria de painéis solares instalada no lado sul do actual 

edifício do quartel; ao mesmo tempo que se espera uma redução da factura anual de energia 

eléctrica é uma demonstração clara do compromisso da Associação para com a melhoria das 

condições ambientais. 

Voltou a dar-se corpo ao Serviço-Praia durante a época balnear, tanto em terra como no mar, 

com uma excelente prestação 

Com o apoio da empresa Alves Ribeiro, S.A. e da C.M. de Cascais voltou a funcionar a estrutura 

do Parque de Estacionamento a norte da Praia de Carcavelos cuja receita manteve um valor 

significativo. 

Existe aqui alguma preocupação pois o previsível desaparecimento desta receita obriga a pensar 

desde já em alternativas para a mesma muito embora exista a expectativa da sua manutenção 

para 2017. 

Por fim, uma área que desde sempre tem preocupado a nossa actividade: a da comunicação 

com os associados em particular e com a comunidade em geral. 

Aqui, manteve-se a regularidade “irregular” do Boletim – preparado e distribuído quando 

existem notícias que o justifiquem -  mas reforçou-se a sua missão através da criação, em 

Fevereiro de 2016, de uma página institucional no Facebook com excelente adesão e com a 

possibilidade de, relativamente ao Boletim, se conseguir alguma divulgação mais rápida de 

notícias isoladas. 

O corrente ano de 2017 será o do aparecimento de um Site Institucional o qual será ainda 

completado com o início de uma parceria em Rádio Local. 

2 – QUADRO  DE  PESSOAL 

No final de 2016 o número de funcionários era de 47, 
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sendo 27 do sexo masculino e 20 do sexo feminino conforme gráfico que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da procura permanente da optimização de horários de trabalho, o crescimento do 

quadro de pessoal é essencialmente devido a três razões: 

- Acréscimo de serviços prestados; 

- Acréscimo de serviços criados na área operacional; 

- Minimização das consequências nas vidas pessoais dos operacionais por necessidade         

de suprir ausências inesperadas, as ausências prolongadas e férias. 

Ainda assim cremos que o balanço final tem sido claramente positivo na resposta dada pela área 

operacional. 

3 – ASSOCIADOS 

A evolução ao nível associativo está reflectida nos dois gráficos que se seguem. 

A aparente descida do número de associados resulta da limpeza de ficheiros que se vem 

fazendo, procurando eliminar da listagem todos os que efectivamente e após diversas tentativas 

de contacto não dão qualquer resposta ou manifestam desejos de deixar de ser associados. 

Que esta decisão se afigura correcta está o facto de que a receita de quotização se tem mantido 

estável face à redução observada no número “real” de associados. 
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4 – EVOLUÇÃO  DA  ACTIVIDADE 

Diversos aspectos da evolução positiva de actividade podem ser confirmados no Relatório 

Operacional que é parte integrante deste “Relatório & Contas” tendo-se mantido nos níveis de 

2015 outras fontes de receita: 

 - Centro de Inspecção de veículos, 

 - Posto de Abastecimento de Combustíveis, 

 - Prestação de Serviços de Saúde no quartel. 

Gostaríamos de salientar que, no pedido público de ajuda que foi feito no Verão de 2016, através 

do Boletim e do Facebook, a resposta da comunidade foi extraordinária: cerca de 180 individuais 
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e empresas responderam ao pedido de apoio a entrega de águas e diversos alimentos. Deixamos 

aqui, uma vez mais, o nosso Obrigado. 

Os resultados de exploração foram acentuadamente positivos e os investimentos, 

maioritariamente feitos na modernização da frota, situaram-se na ordem dos 450 mil euros. 

Para 2017, face à concentração de esforços de que terá de ser objecto a renovação e ampliação 

do quartel, não se prevê um crescimento sensível de actividade muito embora as solicitações de 

prestação de serviços continuem a surgir.  

Todas as alternativas de aumento rentável de receitas não deixarão de ser devidamente 

consideradas. Com este objectivo está já a ser planeada, sob a supervisão da Dr.ª Ana Paula 

Gaspar, a restruturação dos Serviços Clínicos. 

5 – FANFARRA 

Em parceria com a AHBV de Paço d’Arcos a Fanfarra cumpriu com diversas actuações em 

eventos para que foi convidada e continuou a ser um elemento de apoio às actividades da 

Associação. 

6 – GRUPO DESPORTIVO  e  AHBVCSDR AO PEDAL (BTT) 

Embora necessitando de ser repensado e de melhorar a sua estrutura, o grupo desportivo levou 

a efeito um Torneio de Futsal com organização cuja qualidade foi reconhecida por todos os 

participantes. O grupo de BTT manteve a regularidade da sua actividade. 

7 – FACTOS  RELEVANTES  OCORRIDOS  APÓS  O  TERMO  DO  EXERCÍCIO 

Já depois do termo do exercício e após a ultrapassagem de variadas burocracias, foi entregue e 

entrou ao serviço uma nova ambulância – VDTD. 

De importância capital foi o facto de ter sido recentemente recebida a notícia da aprovação da 

candidatura ao POSEUR com a confirmação da atribuição de uma verba de cerca de 385.000 € 

que irá obrigar a uma revisão orçamental. 

Está assim bem encaminhado o sucesso da Operação “Renovação e Ampliação do Quartel”. 

8 – APLICAÇÃO  DE  RESULTADOS 

A Direcção propõe que o resultado líquido do exercício de 2016, no valor de 284.642,34 euros 

seja integralmente transferido para o exercício de 2017. 

9 – VOTOS 

A Direcção propõe que a Assembleia Geral aprove os seguintes votos: 

9.1 – DE PESAR 

Pelo falecimento do bombeiro Vítor Ramísio bem como de todos os Associados e familiares de 

bombeiros que neste ano deixaram de nos acompanhar. 
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9.2 – DE  AGRADECIMENTO 

A todas as Entidades Públicas e Privadas que nos têm apoiado e em nós confiado, a todos os 

Associados e muito especialmente a todos os funcionários e bombeiros que em nós têm 

confiado na esperança de um futuro melhor para si e para as suas famílias, simultaneamente 

contribuindo com o seu esforço e dedicação para UMA AHBVCSDR SEMPRE MAIS FORTE. 

Muito Obrigado! 

10 – RELATÓRIO  OPERACIONAL  e  RELATÓRIO e PARECER  DO  CONSELHO  FISCAL 

O Relatório da Direcção é completado com os dois documentos que se seguem: 

10.1 -  RELATÓRIO  OPERACIONAL   

10.2 -  RELATÓRIO E PARECER  DO  CONSELHO FISCAL   

 10.2.1 – BALANÇO, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E BALANCETES 
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