
                     AHBVQ – RELATÓRIO E CONTAS Ano 2021 

 

 
  Página 1 

 

 

 
 
 

Índice  
 

 

I - Convocatória 

II - Órgãos Sociais 

III - Parecer do Conselho Fiscal 

IV - Relatório de Atividades 

V - Contas do Exercício 

VI - Relatório do TOC 

VII - Relatório de Atividades Associativas 

VIII - Relatório do Comando 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     AHBVQ – RELATÓRIO E CONTAS Ano 2021 

 

 
  Página 2 

 

 
 

 
I - CONVOCATÓRIA 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

C O N V O C A T Ó R I A 
 

Nos termos do disposto nos art.os 16 e 19 dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a reunir em 
Sessão Ordinária, na Sede Social, em Queluz, na Rua D. Pedro IV, n.º 1, no dia 9 de março 
de 2022, pelas 17.30, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA O ANO 2022. 
 
2. APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO, RELATÓRIO E CONTAS DA           
DIREÇÃO E PARECER DO CONSELHO FISCAL, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021  
 
Conforme determina o n.º 1 do art.º 22 dos Estatutos, se à hora marcada não estiver 
presente a maioria legal dos associados com direito a voto, a ASSEMBLEIA GERAL 
reunirá, em segunda convocatória, meia hora depois, com qualquer número de 
associados presentes. 
 
QUELUZ, 07 de fevereiro de 2022 
 
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
NOTA: O plano de ação e relatório e contas encontra-se à disposição dos Associados na 
Secretaria de Direção a partir do dia 2 de março. 
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II – ÓRGÃOS SOCIAIS 

 
 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ 
Órgãos Sociais do Triénio 2022/2024 

 
ASSEMBLEIA GERAL 

PRESIDENTE Ramiro Silva Ramos - Associado n.º 3435 
VICE-PRESIDENTE Joaquim Pires Neves - Associado n.º 4260 

1º SECRETÁRIO Maria Amélia Freire Simões Andrade - Associado n.º 5596 
2º SECRETÁRIO Laurinda Silva Coelho Ferreira Marques - Associado n.º 5666 

 
CONSELHO FISCAL 

PRESIDENTE Manuel Luís Pereira Mateus - Associado n.º 865 
VICE-PRESIDENTE Eduardo Jaló - Associado n.º 6958 

SECRETÁRIO RELATOR Pedro Ricardo Caldeira Silva - Associado n.º 5279 
1.º SUPLENTE Mónica Sofia Monteiro Russo - Associado n.º 6221 

2.º SUPLENTE Manuel Ferreira Marques - Associado n.º 6360 
3.º SUPLENTE Daniel Filipe Dias Santos Canário - Associado n.º 7315 

 
DIREÇÃO 

PRESIDENTE Hugo Miguel Reis Frederico - Associado n.º 6895 
VICE-PRESIDENTE Área Administrativa 

João Maria Canhoto Russo - Associado n.º 1450 
VICE-PRESIDENTE Área Cultural 

Francisco José Monteiro Janelas - Associado n.º 1211 
VICE-PRESIDENTE Área Operacional 

Cte. Hugo A. Martins Lança Neves - Associado n.º 3343 
TESOUREIRO José Manuel Marques Ferreira - Associado n.º 4653 

TESOUREIRO-ADJUNTO Maria Helena Castro Santos - Associado n.º 5892 
SECRETÁRIO Luís Filipe Ribeiro Seixas - Associado n.º 6240 
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III – PARECER DO CONSELHO FISCAL 
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EXERCÍCIO do ano 2021 

 

IV – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Caros Associados, 

No cumprimento das disposições legais aplicáveis e dos Estatutos da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Queluz, no seu art.º 15, a Direção submete à apreciação e votação desta 

Assembleia Geral, o balanço, relatório e contas e parecer do conselho fiscal, refentes ao ano 2021. 

Declaração Prévia 

A Direção que apresenta este relatório foi eleita em 29 dezembro 2021 e iniciou a sua atividade após 

tomada de posse no dia 10 de janeiro de 2022.  

O curto período decorrido, foi dedicado a tomar conhecimento da organização existente e das 

responsabilidades assumidas pela Direção cessante. 

Contámos com a colaboração dos nossos trabalhadores e do Comando, que nos ajudaram na difícil 

tarefa de inserção, numa complexa estrutura informal. 

Aqui fica o nosso reconhecimento a todos esses colaboradores. 

 

IV.I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Competindo a esta Direção recém-empossada, analisar e reportar as situações relevantes ocorridas 

no ano anterior, constatámos que por razões não devidamente fundamentadas, foram alterados os 

estatutos desta Associação, modificando a estrutura da Direção, certamente, no intuito de obter maior 

eficiência na gestão desta organização humanitária. 

Assim, para que conste, no presente e no futuro, a função de Comandante em atividade do Corpo de 

Bombeiros, integrará a Direção da Associação, independentemente, da lista eleitoral que saia 

vencedora das eleições aos corpos sociais. Foram adotados os procedimentos necessários para 

legalizar o efeito, como seja a validação do ato em Assembleia Geral, lavrada a ata do evento, realizada 

a escritura pública de validação e enviados os documentos afirmativos às autoridades que sobre estas 

matérias devem ser formalmente informadas. 
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IV.II – ECONOMIA E CONSTRANGIMENTOS 

Conforme referimos acima, a atividade exercida em 2021 foi da responsabilidade da Direção anterior. 

Recordamos que já em 2020, a pandemia gerada pela COVID-19 provocou uma disrupção orgânica 

que afetou a atividade dos serviços dos bombeiros em geral. Em 2021, ainda que mais adaptados, a 

situação não foi de todo normalizada. Como é do conhecimento geral, a pandemia constringiu a 

sociedade no geral, e a nossa Associação não ficou alheia ao fenómeno. Em termos financeiros, valeu-

nos as ajudas sociais recebidas do Estado, (ANEPC, CMS, e Juntas de Freguesia) que foram 

generosos nas suas contribuições, permitindo compensar o agravamento das despesas com a 

atividade e com as receitas obteníveis em contração. O resultado final foi inevitável, contas 

desequilibradas e a terminarmos o ano com um défice de 71.162 Euros. 

Esperamos vir a recuperar a estabilidade financeira, com a normalização do status social e, após 

erradicação da pandemia. Em detalhe, o Plano de Ação será desenvolvido no Plano e Orçamento a 

apresentar por esta Direção à Assembleia Geral que se realiza na mesma data desta. 

 

IV.III – ÁREA OPERACIONAL 

O desenvolvimento deste tema é da responsabilidade do Comando e, está apresentado no capítulo 

VIII deste relatório.  

A área operacional, formal e legalmente, beneficia de autonomia orgânica. À Direção compete dotar a 

estrutura operacional de meios adequados e recursos suficientes que lhe permitam cumprir a sua 

missão. Esta sempre foi, e é, a sua principal preocupação e naturalmente a sua razão de ser. 

  

IV.IV – RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

Os Órgãos sociais anteriores, tanto quanto se sabe, tinham as melhores relações com as várias 

instituições que subsidiam esta Associação e com as quais interagimos de forma proativa. 

Comungamos da atitude e, de igual modo, concordamos que as relações entre Associações do mesmo 

Concelho e outras confinantes com a nossa área geográfica, são indispensáveis à partilha de recursos 

e à obtenção de entreajuda nas situações críticas para o benefício comum e da eficiência do socorro. 

Esta Direção, compromete-se a manter esse bom relacionamento e, se possível, incrementá-lo, 

sempre no superior interesse das populações e da Associação de Bombeiros que as serve. 

 

IV.V – AGRADECIMENTOS 

Não pela simpatia que nos merecem, mas pela justiça que sempre se justifica, queremos agradecer a 

todos os que aqui servem os fins desta Associação de reconhecida utilidade pública, por vosso  
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intermédio o bom serviço prestado à comunidade, por bombeiros, voluntários ou assalariados, 

auxiliares e, outros colaboradores. 

 

A todos o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. 

Um agradecimento aos milhares de associados desta Associação que contribuem com a sua quota e 

a sua presença para a manutenção dos serviços. 

Finalmente, um agradecimento especial às instituições governamentais que nos ajudaram no ano 

transato e com as quais contamos no presente e no futuro: 

Senhor Presidente da CMS; 

Senhor Presidente da ANEPC; 

Senhor Presidente do INEM; 

Senhora Presidente da União de Freguesias Queluz/Belas; 

Senhor Presidente da União de Freguesias Massamá/Monte Abraão 

Senhor Presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros, 

TODOS TÊM O NOSSO RECONHECIMENTO E UM GRANDE OBRIGADO 

 

 Queluz, 09 de março de 2022 

 

A Direção 
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QUADRO ANEXO – 1 
 
QUADRO DO PESSOAL ASSALARIADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

Serviços Administrativos Área Operacional 

 
Chefe de Secção 

 
1 

 
 
Comando 
 

 
 

4 
  

 
Técnicas 
Administrativas 

 
 
 

3 
 
Grupo Permanente de Emergência 

 
15 

 
Ambulância de Socorro 

 
12 

 
Assistentes 
Administrativas 

 
 

3  
 
 
Sala de Comunicações e Operações 

 
 
 

4  
Serviços Gerais 

 
3 

 
 
Outros  

 
 

0 

 
Bombeiro assalariados 
Regime Especial de Permanência 

 

 
 

13 

 
Total 

 
10 

 
Total 

 
48 
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QUADRO ANEXO - 2  

 

ASSOCIADOS 

 
A evolução do quadro de associados no ano 2021 foi a seguinte: 

Associados com quotas emitidas (em 1 de janeiro 2021) 6.481 

Alterações verificadas durante o ano 2021  

     Novas inscrições 132 

     Readmissões de Associados 6 

     Perdas de direitos  270 

Associados com quotas emitidas (em 31 de dezembro de 2021) 6.369 

 

Quadro de Quotização (em Euros) 

 

Quotização emitida para 2021 89.019,90 

Quotização de anos anteriores, por cobrar 14.990,00 

Quotização Total à cobrança 104.009,90 

 

 

Para uma população de cerca de 85.000 habitantes, os atuais 6481 associados representam 7,6% de 

generosos cidadãos a contribuir para os outros 92,4%. É muito pouco. 

Aspiramos a obter a adesão de mais cidadãos da cidade de Queluz, de forma a aumentar a receita 

necessária ao nosso bom funcionamento  
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V – CONTAS DO EXERCÍCIO 

 

Balanço / Ativo 

Por nos parecer mais relevante, no ativo do balanço, destacamos a rubrica “dívida de clientes”, 

constituída maioritariamente por dívida de instituições públicas, com um aumento de 10.971,53 Euros, 

de 2020 para 2021. 

No subtotal Ativo Corrente, a redução do saldo no valor de 36.251,64 Euros, em relação a 2020. Houve 

uma degradação da situação de tesouraria, cujo saldo é muito baixo em relação ao volume da 

associação. 

 

Balanço / Passivo 

O resultado líquido com défice de -71.162,01 Euros em 2021, contrasta com os 30.123,52 Euros de 

superavit no ano anterior. Uma situação a merecer atenção. 

Neste exercício a situação do passivo não apresenta dívida bancária, mas apresenta uma dívida a 

fornecedores superior ao ano anterior, no valor de 26.061,64 Euros.  

 

Demonstração de resultados 

Ver abaixo o exercício de 2021, de formato analítico, comparado com 2020. 

Com um resultado operacional inferior ao do ano anterior em 42.084 Euros, reflete a falta de vigor da 

nossa atividade económica em 2021. 

Mas o mais preocupante, espelha-se no resultado antes de amortizações (EBITDA), que apresenta 

um valor de 100.651 Euros inferior ao do ano anterior.  

 

Da execução orçamental 

Segue em anexo o relatório de execução orçamental. 

Com destaque para a previsão das contribuições de organismos oficiais que ficaram 565.290 Euros 

abaixo das expetativas do Plano da Direção. 

Todas as rubricas exibem o desajustamento entre o previsto e a realidade. 

No final, para um resultado esperado de 228.300 Euros de resultado líquido positivo, tivemos um 

resultado negativo de 71.162 Euros, ou seja, um desvio de quase 300.000 Euros. 
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Da execução orçamental 

Segue o quadro demonstrativo da execução orçamental. 

Destacamos a previsão das contribuições de organismos oficiais que ficaram 565.290 Euros abaixo 

das expectativas constantes do Plano da Direção elaborado em 31 de dezembro 2020. 

Todas as rubricas tiveram grandes desvios entre a previsão e a realidade no fim do ano. 

No fecho de contas, para um valor esperado de 228.300 Euros de resultado líquido positivo, tivemos 

um resultado negativo de 71.162 Euros, ou seja, um desvio de quase 300.000 euros 

Destaque para a contração de despesas com gastos operacionais -488.535 Euros e, a redução dos 

rendimentos da atividade em -602.247 Euros, daqui resultando um défice do resultado operacional de 

-113.712 Euros. 

 
G & P 2021 – Execução Orçamental (SNC) 

 

Ganhos e Perdas Orçam. 2021 Real 2021 Desvio Orç. 

Serviços Prestados 321.7000  284.743 -36.957 

Contribuições Organismos Oficiais 1.603.000 1.037.710 -565.290 

Rendimentos da Atividade 1.924.700 1.322.453 -602.247 

Materiais e Serviços Externos 593.400 383.598 -209.802  

Despesas com Pessoal 1.220.000 941.267 -278.733  

Gastos Operacionais 1.813400 1.324865 -488.535  

Resultado Operacional 111.300  -2.412 -113.712 

Rendimentos Próprios 629.700  217.390 -412.310 

Outras Despesas 313.000  51.165 -261.825 

Resultado antes Amortizações  428.000  163.813 -264.187 

Amortizações -200.000 -234.983  -34.983 

Ganhos Financeiros 300  8  -292 

Juros e Custos Similares Suportados 0  0 0  

Resultado Líquido 228.300 -71.162 -299.462 
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Execução orçamental do plano de investimentos  

Em 28 de dezembro de 2020 a Assembleia Geral, convocada para o efeito, aprovou o plano de 

investimentos para 2021 no valor total de 931.000 Euros. 

No documento aprovado encontra-se omisso o processo de financiamento de tão elevado montante. 

No entanto é fácil deduzir, pela natureza dos bens, 4 viaturas no valor de 650.000 Euros, que a fatia 

maior corresponderia a compromissos assumidos por organismos oficiais, em particular a CMS com 

400.000 Euros. 

Retirando as viaturas com promessa de oferta por várias entidades, o principal investimento, no valor 

de 240.000 Euros seria para melhoria das camaratas. Um projeto em continuidade no ano de 2022. A 

viatura VALE prometida pela CMS, para celebrar o centenário está em lista de espera para 2022.  

 

 
Invest. 

Ano 2021 Designação 
 

Orç. 2021 Execução 
Desvio 

Orçamental 
Notas 

explicativas 

2021/02 Varanda de mastros na fachada 12.000 13.189 -1.189  

 1 Tesoura Greenline GCU 0 26.000 -26.000  Ferramenta 

2021/01 1 Elevador de escada 17.000 15.660 1.360  

 100 Armários   19.600 -19.600  

2021/05 1 VDTD (AG-17-CN) 75.000 57.000 18.000 Centenário 

2021/05 1 ABSC 07 (AL-79-FZ) 75.000 66.230 8.770 Centenário 

 Outros bens diversos 12.000 18.979 -6.979  

2021/05 Viatura VALE (CMS) 400.000 0 400.000 Centenário 

2021/06 Viatura VUCI 03 100.000 0 100.000 Centenário 

2021/07 Melhoramentos das camaratas 240.000 0 
240.000 

 
 

 Total 931.000 216.658 714.342  
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IV – RELATÓRIO DO TOC 
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VII – RELATÓRIO DE ATIVIDADES ASSOCIATIVAS 

A Direção atual não tem conhecimento de atividades associativas desenvolvidas em 2021. 

Desporto 

No início deste ano 2022, as salas disponíveis para o efeito, apresentam um confrangedor aspeto sem 

condições para o exercício de práticas associativas. Não temos conhecimento da existência de 

secções com atividades desportivas ou sociais nem encontramos conforto e qualidade nas instalações 

atuais. 

Saúde - Posto de Enfermagem 

Encontra-se a funcionar regularmente o Posto de Enfermagem em contrato de exploração e, em 

horário presencial reduzido, mas disponível para urgências via telefone. 

Saúde - Posto Médico 

Temos um corpo clínico, com escasso movimento, composto por especialidades médicas 

designadamente: otorrino, oftalmologia, urologia e clínica geral. Esta última desempenhada pelo Dr. 

José Santos com «nome na praça» e uma carteira de pacientes que acompanha há muitos anos. As 

outras especialidades têm clientes ocasionais.  

Atividades Lúdicas 

Salão Nobre 

Temos um salão com palco e capacidade para uma plateia de mais de uma centena de pessoas que 

não teve utilização social pública em 2021. Serviu exclusivamente os bombeiros nos seus festejos e 

reuniões. 

Programa Cultural 

Não consta que tivesse havido atividades culturais durante o ano 2021. É sabido que a pandemia e os 

confinamentos, criaram ao nível nacional, uma grande retração nas atividades lúdicas e culturais.  

Outras atividades não dinamizadas em 2021 

A Feira da Sardinha que os bombeiros organizavam no verão e, onde se obtinha um bom rendimento, 

lamentavelmente, não se realizou em 2021 por causa da COVID-19. 

Bar/Restaurante 

Esteve encerrado todo o ano. 
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VIII – RELATÓRIO DO COMANDO 

 
Relatório de atividades da Corporação de Bombeiros de Queluz - ano 2021 

 

Caros Associados 

 

Aceitem as minhas saudações, dadas em meu nome pessoal e em nome do Corpo de Bombeiros que 

represento. É minha incumbência apresentar o relatório anual das atividades que o Corpo de 

Bombeiros desenvolveu, na sua função de serviço à comunidade. 

Durante o ano transato, a corporação foi servida por 121 bombeiros dos quais 48 são profissionais e 

os restantes deram a sua contribuição em regime de voluntariado. 

Servimos a população da cidade de Queluz, constituída pela freguesia de Queluz, Monte Abraão e 

Massamá, que congrega cerca de oitenta mil habitantes, numa área de forte densidade populacional 

numa percentagem muito envelhecida.  

Colaborámos ainda, quando solicitado, no auxílio a situações de emergência em outras áreas 

circundantes quando os meios disponíveis o permitiram e, essa ajuda requerida foi possível.  

No verão, durante o período de incêndios, cedemos pessoal e meios técnicos no auxílio nacional 

coletivo ao combate aos incêndios florestais, onde fosse necessário no território nacional, por indicação 

da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Fizemo-lo por dever de consciência coletiva 

de ajuda de quem pode a quem precisa, seja lá onde for. 

A nossa capacidade de intervenção no socorro, permito-me lembrar, foca-se em três áreas distintas, 

todas importantes e todas focadas na ajuda ao próximo nas horas amargas da vida: são elas o socorro 

emergente, a forte colaboração com o INEM e o transporte de doentes. 

O volume constante de chamadas de pedidos de auxílio acima descrito é enorme e, certamente, 

surpreenderá todos ao afirmar que a média diária em 2021 foi superior a 33 chamadas por dia. Tivemos 

um crescimento de 13,4% em relação ao ano 2020, com a média de 29,6 chamadas por dia. 

A necessidade de socorro em emergência é de uma grande diversidade, exige material adequado a 

cada circunstância e técnicas de auxílio específicas para cada situação.  

Para que conste e, à semelhança com anos anteriores, vou detalhar as situações ocorridas no ano 

transato, compiladas em sete agregados estatísticos, organizados tematicamente, de acordo com as 

normas correntes dos bombeiros sobre a matéria. 

Como disse, cada agregado compreende temáticas similares, exige na sua solução equipamento 

distinto (veículos, ferramentas e meios auxiliares) e técnicas apropriadas na sua execução a que 

corresponde formação adequada. Estas situações, digo com orgulho, foram desempenhadas pela 

nossa corporação que está devidamente habilitado para as executar, sem reclamações ou críticas 

conhecidas. 
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Capítulo 1 – Volumetria estatística do socorro - por agregado:  

 

Agregado n.º 1 - Incêndios Urbanos  

Em 2021 tivemos 99 chamadas, 15% menos que as ocorrências em 2020, sendo que, 63% destes 

acontecimentos deram-se em habitações e 15% em transportes rodoviários.  

 

Agregado n.º 2 - Acidentes  

Em 2021 acorremos em auxílio a 324 acidentes, mais 11 % que no ano anterior, que fechou com 292 

acidentes. 

Do total, a maioria foi atribuída em 62% a colisões de veículos, 21% a atropelamentos e 20% a 

despistes rodoviários.  

Grande parte deste tipo de ocorrência dá-se na IC19, por vezes, com feridos graves que requerem 

outras complicações na intervenção.  

Neste agregado estatístico entram ainda os acidentes com gás doméstico que contribuiu com 23 

solicitações de socorro, numa média de 2 ocorrências por mês. 

 

Agregado n.º 3 - Incêndios Rurais 

A vocação da nossa corporação na geografia da cidade de Queluz, não se qualifica como rural. No 

entanto, temos algumas franjas classificadas como tal e, colaboramos com outras corporações no 

combate aos fogos rurais.  Neste contexto, interviemos em 85 incêndios, sendo 50% em mato e o resto 

a debelar incêndios em detritos urbanos.  

 

Agregado n.º 4 - Socorro, Riscos Vários 

Classificamos nesta rubrica situações ocasionais e súbitas de quedas de árvores (14%), inundações 

(42%) e danos vários em redes de abastecimento de água e gás (22%), num total de 184 intervenções. 

Em 2021 tivemos um aumento de (12%) em relação ao ano anterior. 

 

Agregado n.º 5 - Trauma e Doença Súbita 

Este grupo de intervenções é o mais exigente. Pede solução imediata, porque o pedido de socorro é 

para alguém que pode estar em risco de vida. 

A nossa atividade, sendo essencialmente urbana, numa cidade com uma população envelhecida, é 

solicitada com muita frequência e quase sempre envolvida em dramas humanos e em situação de 

emergência crítica. Para traumas ou doença súbita, em 2021, fomos chamados em 10.005 ocasiões, 

numa média de 27 casos diários.  
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A maioria das solicitações (79%) são de doença súbita (AVC, Cardiopatias, etc.), traumas/quedas 

(17%) e outras de menor solicitação como intoxicações, queimaduras e partos, completam as 

estatísticas dos serviços nesta área. 

Este volume de intervenções, aumentou 14% em relação ao ano anterior, com mais 1.208 casos. Neste 

enorme crescimento, também tem responsabilidade a COVID-19, associada a um índice elevado de 

população idosa. 

 

Agregado n.º 6 - Conflitos Sociais 

A nossa vida de dedicação a socorrer o próximo não interfere na esfera da lei ou da justiça, mas tão 

somente, no auxílio a prestar aos cidadãos que necessitam de ajuda humanitária, independentemente, 

das suas causas ou das suas consequências no campo do relacionamento social. Neste contexto, 

respondemos também, aos pedidos de socorro que nos chegam de pessoas agredidas em cenas de 

conflitos sociais e que precisam de assistência imediata. 

Em 2021, acudimos a 288 pedidos de auxílio humanitário por agressão ou violação, ou seja, foram 

mais 6 casos do que os ocorridos no ano transato. 

Incluídas neste agregado, registámos 42 situações de pedido de socorro por cidadãos vítimas de 

tentativa de suicídio ou homicídio. 

Estes números são idênticos aos registados no ano anterior.  

 

Agregado n.º 7 - Emergência e Ajuda 

Na nossa missão humanitária acudimos a situações que não sendo de gravidade, são de angústia e 

ansiedade e que necessitam de assistência e conforto. Muitas destas ajudas, são presenciadas pela 

polícia, se houver necessidade de zelar pela idoneidade dos nossos bombeiros. 

No ano de 2021, acudimos a 671 casos de ajuda e, isto representou mais 13% de casos do que os 

casos ocorridos no ano anterior. 

A maior parte, 407 solicitações (60% do total), foram para aberturas de portas a pessoas que ficaram 

na rua sem poder regressar a casa. 

Registámos ainda 52 resgates de pessoas encerradas em elevadores. No ano anterior tinham sido 41 

os casos idênticos. 

Registamos também 41 casos de solicitação de resgate de animais em várias condições e 

circunstâncias.  

 

Resumo final da análise dos agregados estatísticos. 

O volume total de socorros prestados e agregados conforme descrição feita acima foi de 11.701 

serviços a que corresponde uma média de 975 serviços por mês. 
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No ano anterior, em 2020, o ano da pandemia no seu auge, foram realizados 867 serviços de socorro 

em média mensal. Em 2021 foram menos 12% que em 2020, apesar de numa grande parte do ano o 

país se ter encontrado em confinamento, nem por isso, o volume de solicitações e de acidentes se 

suspendeu. Cá estivemos e cumprimos a nossa missão. 

Para o ano 2022, de acordo com a nossa experiência do passado e, a nossa visão do mundo que nos 

rodeia, não esperamos vir a ser chamados com menor frequência para socorrer quem precisa.  

Estamos apetrechados e motivados para continuar a prestar à população nas suas horas de agrura, o 

nosso melhor saber com o nosso melhor esforço. 

 

Capítulo 2 - Transporte de Doentes 

O serviço de transporte de doentes não urgentes, é um serviço destinado a levar os doentes a 

tratamentos e consultas em condições de conforto e em horário dedicado, normalmente exercido 

durante os dias úteis de semana. 

A grande maioria destes serviços são prestados por decisão médica e suportados os seus custos pelo 

Estado, de acordo com os protocolos que temos nesta área. 

Em 2021 realizámos 20.282 transportes de doentes, numa média de 77 serviços diários. 

Em 2020, no ano anterior, tínhamos realizado 25.521 serviços, ou seja, fizemos naquele ano mais 

20,5% de serviços do que fizemos em 2021. 

Para a realização destes serviços temos um contingente de bombeiros quase exclusivamente 

dedicados a este trabalho. É um serviço prestado de acordo com as conveniências do doente e, servido 

de porta a porta, isto é, vamos buscar o doente a casa, levamo-lo ao tratamento e, após o tratamento 

recuperamo-lo e fazemos o regresso à sua residência ou ao lar onde reside. 

Respeitamos o horário que o doente acorda com o serviço de saúde onde vai ser assistido, seja na ida 

seja no regresso após o tratamento. 

Considerando a nossa capacidade neste serviço, é possível por vezes dar uma ajuda a outras 

entidades com falta de recursos pontuais e, desta feita, realizar mesmo serviços solicitados por 

entidades (hospitais ou clínicas) fora da nossa área geográfica. 

No total, em 2021 realizámos menos 5.239 serviços que em 2020. Esta quebra de atividade foi 

penalizadora para a nossa economia e não temos a certeza que tenha beneficiado os doentes em 

geral. 

 

Capítulo 3 - Equipamento Mecânico  

A nossa atividade é desenvolvida com ajuda de equipamento mecânico especial, produzido e 

equipado, especificamente, para atuar nas condições e locais que seja o adequado para prestar o 

socorro devido. 
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Para o efeito, além do equipamento protetor que cada bombeiro não pode deixar de ter para 

salvaguarda da sua saúde e integridade, temos viaturas equipadas com ferramentas e acessórios 

específicos para o desempenho da atividade. 

Destaco aqui o nosso parque de viaturas, um património de valor muito elevado, indispensável ao 

exercício de salvamento e proteção:  

A nossa frota é composta por 28 viaturas das quais: 

2 Veículos de combate a incêndio 

5 Veículos de socorro  

5 Veículos de serviços vários 

2 Autoescadas para atuar em altura 

5 Ambulâncias 

6 Viaturas de transporte de doentes 

1 Autotanque de 30.000 litros 

2 Viaturas para serviços gerais  

 

Capítulo 4 - Quadro de Pessoal   

O nosso Corpo de Bombeiros, teve no passado, uma estrutura de modelo organizativo composto por 

uma companhia, com três secções, 6 brigadas, 12 equipas com 3 elementos no quadro de comando, 

num total de 72 elementos. 

Esta estrutura de pessoal não servia, convenientemente, os interesses da população porque não tinha 

a dimensão adequada ao volume de solicitações que nos faziam. 

Foi preciso aumentar o recrutamento de mais bombeiros voluntários e investir na sua formação.  

Em 2018/2019, a estrutura cresceu e passou para um novo modelo organizativo, estruturado em 2 

companhias, 4 secções, 8 brigadas e 16 equipas, chefiadas por um quadro de Comando com 4 

elementos, num total de 121 elementos. A nova estrutura criada conforme as normas do regulador, foi 

aprovada ANEPC em 2019 e, está neste momento, funcional com o preenchimento final do quadro de 

Comando já em 2022. 

Assim e, de acordo com o Decreto-Lei n.º 247/07 de 27/06, o quadro de pessoal em 31de dezembro 

de 2021, adquiriu a dimensão desejada, com a seguinte estrutura: 

- Quadro de Comando com 4 elementos: Comandante, 2.º Comandante e 2 Adjuntos de Comando. 

- Quadro de Bombeiros com 12 chefias. 

- Quadro de Bombeiros 1.ª, 2.ª e 3.ª com 79 elementos. 

- Outras categorias, com 26 elementos. 

 

Um aspeto pouco conhecido e que importa recordar é o da situação dos bombeiros depois de se 

desvincularem do Corpo Ativo que serviram durante muitos anos. 
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Os bombeiros que se destacaram na nossa Corporação, depois de muitos anos de dedicação ao 

próximo, de uma maneira geral, mantêm o seu vínculo à organização que serviram durante muitos 

anos. 

Orgulham-se da sua carreira. Das medalhas e honrarias que receberam. Cultivam as memórias de 

tantos combates e de tantas vigílias. Guardam com zelo as fotos de muitos encontros e muitas 

presenças. E até guardam com carinho a sua farda, o seu capacete e o seu machado de bombeiros. 

E nós, os ativos, mantemos com eles laços de união, e não os esquecemos.  

Conservamos para os vindouros, os registos destes homens e mulheres que, de vez em quando, 

exibimos com orgulho. 

Juntamo-los em duas situações distintas. A uns, no Quadro de Reserva, são atualmente 22 ex-

bombeiros. 

A outros, elevamo-los à dignidade de integrar o nosso Quadro de Honra. Estes são os que se 

distinguiram pelo seu valor, de muitas maneiras, se destacaram dos demais. São 22, os nossos mais 

laureados e respeitados membros desta Associação que celebrou o seu centenário no dia 2 de outubro 

de 2021.  

Feito o balanço da atividade dos bombeiros no ano 2021, importa ainda lembrar que fizemos 

importantes adaptações do quartel, que procuraram dar mais conforto e qualidade de vida aos 

bombeiros, mas também, responder melhor às exigências de uma atividade de risco e dedicação que 

a sociedade precisa de conhecer para a poder valorizar. 

 

Termino com um agradecimento ao Corpo de bombeiros pelo desempenho, disciplina e espírito de 

unidade que revelou no ano transato. 

Uma saudação às Corporações de Bombeiros da linha de Sintra pela forma como partilharam 

connosco, muitas ações comuns e muitos projetos realizados e por realizar. 

Uma saudação aos habitantes da cidade de Queluz, que servimos com espírito de serviço social e 

humanitário. 

Um agradecimento à Direção que cessou a sua atividade em 31 de dezembro de 2021 pelo esforço e 

pela compreensão demonstrada das nossas necessidades financeiras e humanas. 

Uma saudação à ANEPC, pelo espírito de colaboração e ajuda que nos revelou no ano 2021 e sempre. 

Uma saudação aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia da nossa cidade, pelo carinho que 

demonstraram para connosco. 

Que o ano que decorre nos traga a saúde e a vivência que a COVID nos roubou. 
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Queluz, 25 fevereiro 2022 


