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“as políticas de
austeridade têm
penalizado,
gravemente, a vida da
Associação e dos
Bombeiros”

Breves
 Eleições: Foi publicado o Edital que abre
o processo eleitoral
para os órgãos
sociais da Associação (Direção, Conselho Fiscal e Mesa
da Assembleia
Geral).
 Assembleia Geral de
sócios para aprovação do Relatório e
Contas de 2012 e
apresentação pública das listas concorrentes: 15 de
Março de 2013.
 As eleições foram
marcadas para o
dia 22 de Março de
2013.
 O nosso sítio na Internet:
www.bvamadora.pt

Com dignidade, foi
assinalado, com diversos atos nobres, mais
um aniversário da nossa centenária Associação, que muito tem
dado à Amadora e à
sua População.

A sessão
solene
comemorativa foi, uma
vez mais, o
ponto alto
das comemorações,
com a preIntervenção do Presidente da Mesa da
Foram colocadas
sença de enti- Assembleia Geral, o Dr. António Caricoroas de flores nos
xas, na sessão solene comemorativa
dades autármonumentos aos bomquicas e associativas,
Também a nossa
beiros; foi realizada
assim como de cente- Corporação de Bomuma romagem ao
nas de sócios, tendo
beiros apresentou dez
cemitério da Amadora,
muitos deles recebido novos recrutas que
onde foi colocada uma
os emblemas de 25 e foram formados na
nova pedra evocatória
50 anos de filiação.
nossa Escola.
aos bombeiros.

Socorro a pessoas e bens

mente, os que são
assalariados.

Tem sido preocupação principal de trabalho da Direção e do
Comando a melhoria
da qualidade da prestação de socorro a
pessoas e bens. Para
atingir com prontidão
e eficiência todos os
que precisam de
auxílio, temos procurado dar todos os

Apesar da situação
difícil, em 2012, foi
possível reforçar os
investimentos em
equipamento operacional e de proteção
individual dos nossos
bombeiros, assim
como melhorar os
meios informáticos,
necessários ao funcionamento da instituição.

meios aos nossos
Bombeiros, que têm
sido excecionais no
desempenho da sua
missão.
Mas, lamentavelmente, as políticas de
austeridade têm
penalizado, gravemente, a vida da
Associação e dos
Bombeiros, especial-
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I n f o r m aç ã o A S S O C I A T I V A

Am a d o r a

Plano de Atividades e Orçamento para 2013
No passado dia 5 de
Dezembro, a Assembleia Geral de Sócios

A Presidente da Direção, a Sra. Maria Alcide
Marques e o Comandante, o Sr. Mário Conde, na receção às entidades oficiais.

aprovou o Plano de
Atividades e Orçamento para 2013.
“O nosso Orçamento
é de emergência e de
contenção de
despesas, sem por
em risco a qualidade
do serviço prestado”

É um Plano e Orçamento também marcado por uma profunda crise económica e
social, fruto das políticas de austeridade
aplicadas a Portugal.
Todos nós – Associação, Bombeiros e
Sócios - estamos a

ser atingidos nos rendimentos.

e na extinção de
incêndios.

No final do ano de
2012, fruto das políticas governamentais
restritivas, houve uma
redução de receitas
na ordem dos 15,6 %,
ou seja, menos 300
mil euros, em consequência da quebra de
serviços, especialmente no transporte
de doentes não
urgentes.

Só com o esforço e
dedicação dos dirigentes, do Comando,
dos Bombeiros e dos
Sócios se conseguiu,
e se conseguirá,
manter a sustentabilidade da Associação!

Ao mesmo tempo,
todos nós – e a Associação também,
fomos atingidos com
o aumento dos preços da água, da eletricidade, do gasóleo,
das comunicações,
dos consumíveis da
saúde!

O nosso Orçamento
é de emergência e de
contenção de
despesas, sem
por em risco a
qualidade do
serviço prestado à comunidade, designadamente, no
socorro a feriEntrega de emblemas de ouro e prata, aos
dos e doentes

Uma palavra de
apreço à Câmara
Municipal da Amadora que nos tem acompanhado neste objetivo de «Servir o
Semelhante», no
âmbito das suas responsabilidades na
Proteção Civil.
Obviamente, tivemos, e teremos, que
continuar a reduzir
despesas através da
racionalização dos
serviços. Um dos
melhores exemplos
desta modernização,
foi a implementação
do sistema de
cobranças por referência multibanco.
Os nossos valores
serão sempre o
voluntariado e a solidariedade!

sócios com 50 e 25 anos de filiação

Com os Bombeiros, um Projeto com Futuro!
Por uma Amadora em Segurança!

