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LIVRO DE ACTAS
---- --- - - - - -- ------- - - - --- - -- - - - --ATA N.º 130-- - ------ ----- - - -- - ---- ------ - - --- -- - --- -- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA- --- - - - - - ----------- Aos vinte e sete dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte
horas, foi aberta a sessão, nas Instalações da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Lagos. -------------------------------------------------,------------------------------------------- Por só estarem presentes, à hora da reunião, dezoito sócios e, por falta de quórum, foi a
mesma adiada para as vinte e uma horas, com 59 sócios presentes. -----------------------------------
---------- Conforme convocatória de dezoito de outubro de 2019, o Presidente da Assembleia
Geral deu início à reunião, a qual irá ser secretariada pelos respetivos elementos da mesa. -------
---------- Ponto um - Apreciação e votação da proposta do plano anual de atividades para o
ano de 2020. ---------------- ----------------------------------------------------- --------------------------------------- O Presidente da A.G., no sentido de elucidar os sócios presentes, fez uma breve
introdução, sensibilizando os mesmos para a importância desta associação na cidade de Lagos e
para a sua função em garantir a operacionalidade do corpo de bombeiros, solicitando que as
intervenções dos sócios presentes decorressem de forma ordeira e com a dignidade que a
Associação é merecedora. Assim, começou por dar a palavra ao presidente da Direção, Paulo
Morgado, o qual realçou a importância deste plano anual de atividades, que tem como objetivo a
melhoria de condições para os funcionários e os bombeiros, graças às obras que se estão a
realizar e que se irão realizar, conforme proposta, no plano de atividades e, ainda, na melhoria
dos diversos equipamentos associados ao corpo de bombeiros. A atual Direção pretende, com
esta proposta, vir a proporcionar as melhores condições ao corpo de bombeiros, de modo a que
com mais eficácia estes venham a prestar o melhor apoio às populações, quando solicitados. A
mudança de paradigma do que hoje é exigido a um Corpo de Bombeiros, nomeadamente com os
alertas laranja e vermelho e a frequência dos mesmos, provocam alguns constrangimentos em
termos operacionais, sendo, portanto, urgente garantir a sua operacionalização e dotar este corpo
de profissionais de mais meios materiais e humanos. É importante referir que tem sido necessária
a contratação de operacionais, para termos uma força em permanência e com capacidade de dar
resposta de forma eficaz às inúmeras solicitações. Deste modo, dado que estes novos elementos,
contratados para reforçarem a corporação, necessitam de formação adequada e nem sempre é
possível garantir essa formação, em virtude da sua especificidade, este é um dos objetivos
principais para o próximo ano: dar continuidade à contratação de operacionais a integrar no
corpo de bombeiros e dar uma cabal resposta àquilo que é exigido ao Corpo de Bombeiros desta
Associação.-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
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