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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos 
 

 
 

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA 
 

Convocatória 
 
Jorge Luis Nunes de Oliveira, Presidente da Assembleia Geral da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos vem, nos termos do disposto no nº 2 
do artigo 47º, e para os efeitos constantes na alínea c) do nº 2 do artigo 46.º dos 
Estatutos, convocar os Associados para a Sessão ordinária desta Assembleia, que se 
realizará no próximo dia 23 de outubro de 2021, neste quartel-sede, com início às 
14.00 Horas e com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior;  
 

2. Discussão e votação do Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2021 
(disponível para consulta no Quartel-Sede, no Facebook e na respetiva página 
da Associação no sítio da internet: http://www.bvvagos.pt); 

 
3. Discussão e votação do Relatório e Conta de Gerência do ano de 2020 e 

respetivo parecer do Conselho Fiscal. (disponível para consulta no Quartel-
Sede, no Facebook e na respetiva página da Associação no sítio da internet: 
http://www.bvvagos.pt); 

 
4. Discussão e votação do Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2022 

(disponível para consulta no Quartel-Sede, no Facebook e na respetiva página 
da Associação no sítio da internet: http://www.bvvagos.pt); 

 
5. Venda de Imóvel, situado na Praça da República; 

 
6. Outros Assuntos de interesse para a Associação. 

 
Nos termos do artigo 48º dos Estatutos, a Assembleia só poderá reunir à hora 
marcada com a presença da maioria dos sócios. Não se verificando tal 
condição, a Sessão terá início, em segunda convocação, meia hora mais tarde, 
no mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, qualquer que seja o 
número de associados presentes. 
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Órgãos Sociais da AHBV de Vagos 

 
Eleitos para o Triénio 2020/2022 

 
 

Mesa da Assembleia Geral 

ASSEMBLEIA 
GERAL Nº NOME 

  SÓCIO   

PRESIDENTE 1847 JORGE LUÍS NUNES OLIVEIRA 

VICE-PRESIDENTE 3461 MARIA TERESA CONDEÇO REAL 

SECRETARIO  3782 ALEXANDRE JORGE DA SILVA FERREIRA 

 

 

Conselho Fiscal 

CONSELHO FISCAL Nº NOME 

  SÓCIO   

PRESIDENTE  1443 ARMANDO GONÇALVES MARTINS VIANA 

VICE-PRESIDENTE  3041 CARLOS CAZAUX NUNES 

SECRETARIO 3809 NELSON COSTA CHEGANÇAS 

 

 

Direção 

DIREÇÃO Nº NOME 

  SÓCIO   

PRESIDENTE  4668 NUNO ROBERTO RODRIGUES MOURA 

VICE-PRESIDENTE  3429 RICARDO JORGE ALMEIDA LOPES NEVES FERNANDES 

TESOUREIRO  3210 JOÃO DA SILVA SANTIAGO 

SECRETARIO 4697 ROSA AUGUSTA ROCHA DOS SANTOS DOMINGUES 

VOGAL    LUIS MANUEL DE JESUS DA SILVA 
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                  PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2021 

      

                   
 

Introdução 

 

A Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos, 

cumprindo o preceituado nas alíneas c) do nº 2 do Artigo 55º dos Estatutos, que 

foram aprovados em Assembleia Geral, elaborou e vem apresentar o presente 

Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021, dando-lhe a devida 

publicidade através do seu sítio na internet bem como por outros meios 

disponíveis e submetendo-o, com o Parecer do Conselho Fiscal, à superior 

apreciação dos Associados. 

 

 

Plano de Ação - Atividades a desenvolver em 2021 

 

Tem sido apanágio desta Direção manter o espirito associativo vivo, por isso 

temos sido os principais impulsionadores de diversas atividades, com o intuito de 

angariação de fundos, mas também com o duplo objetivo de dar a conhecer a 

Associação aos Vaguenses, e de voltar a aproximar a população da Associação e 

principalmente do Corpo de Bombeiros. 

Esta “casa” é de todos os Vaguenses, por isso é importante abrir as portas do 

Quartel-Sede à população para que esta se sinta próxima de quem todos os dias 

os protege.  

 

Capítulo 1 – Atividades com objetivo de angariação de receitas 
 

1.1 – Venda de material simbólico da Associação; 

1.2 – Cobrança de quotas; 

1.3 – Peditório Concelhio porta a porta; 

1.4 – Auto-Stop nas vias do Concelho; 
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1.5 – Abertura do Bar da Associação; 

1.6 – Exploração de bares e tasquinhas em eventos Concelhios; 

1.7 – Quartel “Metal Fest”; 

1.8 – Campanha de angariação de novos Associados. 

 
Capítulo 2 – Atividades decorrentes na vida da Associação 
 

2.1 – Comemoração do 93º Aniversário; 

2.2 – Natal do Bombeiro; 

2.3 – Representação da Associação em todas as ações e em todos os lugares onde 

seja chamada (Comemorações do 25 de Abril, Congressos da LBP, Assembleias 

Gerais da Federação dos BDA, reuniões de Direções e Comandos da Federação 

dos BDA, Aniversários de Associações congéneres, representações concelhias, etc. 

…); 

2.4 – Participação do Corpo de Bombeiros nas Festas de cariz religioso, a saber, 

Festa do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora de Vagos e Procissão dos Passos. 

 

Capítulo 3 – Atividades do Corpo de Bombeiros (CB) 
 

3.1 – Operacional 

Na emergência pré hospitalar, no socorro a náufragos, no combate a incêndio, 

no transporte de doentes e outros. 

3.2 – Instrução do Corpo de Bombeiros 

Estão programadas pelo Comando do Corpo de Bombeiros as habituais 

sessões de instrução. 

3.3 – Formação do Corpo de Bombeiros 

Cursos em diferentes áreas, que dependerão em alguns casos da oferta de 

formação apresentada pelos organismos responsáveis.  

 

Enumeradas que foram as principais atividades que a Direção e o Corpo de 

Bombeiros preveem levar a efeito, cabe agora explicar e justificar o programa de 

ação e orçamento que de seguida apresentamos.  
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Orçamento para 2021 

 

Em termos gerais a principal razão da existência da Associação é, e sempre será, 

a manutenção de um Corpo de Bombeiros. Dentro deste espírito cabe à Direção, 

que é a única responsável pela administração financeira da “casa”, garantir uma 

estabilidade financeira. Para mais facilmente o podermos explicar, dividimos este 

orçamento em seis grandes áreas: 

 

1 – O Concelho 

 

O Concelho de Vagos é constituído por 8 freguesias com uma área de 164,92 Km2 

e uma população residente de 22.851 habitantes. Na sua faixa litoral, tem uma 

costa marítima de aproximadamente 7 km, bem como uma praia fluvial com a 

mesma dimensão. Possui uma área florestal muito significativa, tanto pública 

como privada, tendo ainda duas grandes zonas industriais, uma desenvolvida e 

outra em grande expansão. 

Em termos de redes viárias, o concelho é atravessado pela estrada N109 e pela 

auto-estrada A17, o que por si só é bem demonstrativo do fluxo de trânsito diário 

que diariamente atravessa o nosso Concelho. 

 

2 – Relação com os Associados e com a População Vaguense 

 

Devemos continuar na senda de manter e cada vez aproximar mais os Associados 

e a população em geral, da nossa Associação e do seu Corpo de Bombeiros. 

Assim estamos a trabalhar para no início do próximo ano dar início à Campanha 

de angariação de novos sócios. Estamos também a contactar diversas empresas 

no sentido da criação de protocolos, que ofereçam descontos aos Associados, e 

dessa forma podermos alargar e aumentar o número de sócios. 

Somos uma Associação de portas abertas, o Quartel serve a população e as 

pessoas devem de considerar esta como sendo a sua casa. É nossa intenção 

voltar a ter um bar no Quartel, pois esta é uma grande lacuna que existe neste 
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momento, e a principal razão de afastamento dos Associados, que não encontram 

motivos para nos visitar. 

 
 

3 – Relações Institucionais 

 
No ano de 2021, esperamos continuar a ser um pilar da solidariedade no nosso 

Concelho, e não defraudar quem a nós recorre. 

Devemos cada vez mais reforçar os elos de ligação com a sociedade civil e outras 

entidades, sejam elas Empresas ou Instituições, nomeadamente a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil (ANPC), a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), 

Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro (FBDA), o Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM). A nível local é para reforçar e manter uma estreita 

relação com a Camara Municipal de Vagos e Juntas de Freguesia do Concelho de 

Vagos.  

 

4 – Instalações do Quartel Sede  

 

Terminada que está a primeira fase da remodelação do quartel sede, estamos a 

ultimar o projeto da segunda fase, que irá incidir no rés-do-chão. 

É de facto uma urgência adaptar o espaço operacional, e dar condições para que 

os Bombeiros possam continuar e melhorar a sua operacionalidade. 

Não sabemos se vai abrir nenhuma candidatura ao POVT (Programa Operacional 

Temático Valorização do Território), no âmbito do Domínio de Intervenção 

"Prevenção e Gestão de Riscos", mas se abrir estamos em condições de apresentar 

candidatura. 

No entanto esta nova fase é uma realidade a concretizar, ou pelo menos a 

começar do decurso do ano de 2021, pois neste momento temos por parte do 

Município o compromisso de que a segunda fase será executada. 
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5 – Equipamentos de Proteção Individual e Operacional  

 

No dia de hoje é imprescindível, quando se fala em Bombeiros, falar-se em 

equipamento de proteção individual para quem, em nome desta Associação, dá a 

cara e o corpo ao manifesto no dia-a-dia. A Direção, por informação do Comando, 

tem vindo cada ano que passa a dotar o seu Corpo de Bombeiros com 

equipamentos adequados ao serviço prestado, nomeadamente dando 

cumprimentos à portaria 845, de 12 de Agosto de 2008, que regulamenta os 

“Equipamentos de Proteção Individual”. Esta é uma aposta, que apesar das 

dificuldades financeiras, não pretendemos descorar, reduzir sim, mas sempre 

tendo em conta as condições mínimas.  

 

6 – Viaturas 

 

A frota da Associação é composta por viaturas de saúde, viaturas de combate a 

incêndio e viaturas de apoio. As viaturas de saúde, na sua maioria, são usadas 

diariamente e com mais frequência, o que origina um grande desgaste das 

mesmas. Em contrapartida existem algumas viaturas que registam poucas saídas 

do quartel, por isso, e apesar dos esforços financeiros realizados nestes últimos 

anos, ainda possuímos algumas viaturas cujo ciclo de vida há muito foi 

ultrapassado, no entanto, temos de ser realistas e pensar que os ciclos de vida de 

viaturas de bombeiros, cada vez mais aumentam. 

Estas viaturas estão sujeitas a um grande desgaste e por isso não devem ser 

medidos esforços para cuidar das mesmas, até porque custa menos manter do 

que ter que comprar novas. 

Contamos que no decurso do ano seja lançada uma nova candidatura ao PT2020 

utilizando a rubrica: Prevenção e gestão de riscos - Aquisição de veículos 

operacionais de proteção e socorro: SEUR 5 5.2, e dessa forma reforçar o nosso 

parque de viaturas. 

A Direção está ciente e tem dado conhecimento de tudo isto ao Corpo de 

Bombeiros, è necessário cuidar do património, preservando-o, pois sem 

financiamento a aquisição de novas viaturas será uma miragem devido aos 

valores envolvidos. 
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Orçamento para o ano Financeiro de 2021 
 

Rendimentos Correntes 

Contas Descrição Valor 

71 Vendas 5.100,00 

7111 Material Diverso 5.100,00 

72 Prestação de Serviços 357.200,00 

7211 Merc. Nacional com IVA 5.200,00 

7212 Merc. Nacional Isentos 325.000,00 

722 Inscrições e Quotas 27.000,00 

75 Subsídios 438.391,20 

7512 ANPC - Autoridade Nacional Proteção Civil 126.858,46 

7513 CMV - Câmara Municipal de Vagos 150.932,74 

7514 INEM - Instituto Nacional Emergência Medica 31.600,00 

7515 Protocolo NEVA - Época Balnear 5.000,00 

753 Donativos inclui auto-stop e campanha Angariação de Fundos Quartel 124.000,00 

78 Outros Rendimentos e Ganhos 10.044,00 

7871 Alienações de Imobilizado 500,00 

7873 Rendas e Outros Rendimentos 9.544,00 

79 Juros, Dividendos e Outros Similares 0,00 

7911 Juros de Depósitos a Prazo 0,00 

Sub-Total 810.735,20 
 

Rendimentos de Capital 

Contas Descrição Valor 

593 Subsídios de Capital 828.000,00 

593001 Camara Municipal de Vagos - Obras 600.000,00 

593003 Portugal 2020 (Comp. 80% QREN viatura) - SEUR 5 5.2  228.000,00 

25 Financiamentos de Capital Obtidos 0,00 

2511 Empréstimos Bancários – Obras Requalificação 0,00 

Sub-Total 828.000,00 

      

TOTAL DOS RENDIMENTOS 1.636.735,20 
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Gastos Correntes 

Contas Descrição Valor 

61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIA CONSUMIDAS 4.500,00 

611 Mercadorias 4.500,00 

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 196.850,26 

6221 Trabalhos Especializados 6.500,00 

6222 Publicidade e Propaganda 100,00 

6224 Honorários  3.600,00 

6225 Comissões sobre Cobrança de Quotas e Easpay 3.200,00 

6226 Conservação e Reparação 30.000,00 

6227 Serviços Bancários 4.127,22 

6228 Outros - Inspeções Viaturas 1.964,80 

623 Materiais 14.056,96 

624 Energia e Fluidos 70.000,00 

625 Deslocações, Estadas e Transportes 3.800,00 

626 Serviços Diversos 35.480,00 

627 Outros Fornecimentos Específicos (Fardamento) 20.000,00 

628 Serviços Específicos 4.021,28 

63 Custos com o Pessoal 452.895,00 

632 Remunerações do Pessoal Quadro 365.000,00 

635 Encargos sobre Remunerações 81.395,00 

636 Seguro de Acidentes Trabalho 13.500,00 

638 Outros Custos c/ Pessoal (ECIN, outros) 33.000,00 

68 Outros Gastos e Perdas 4.500,00 

681/8 Outros gastos 4.500,00 

69 Gastos e Perdas de Financiamento 37.048,16 

691 Juros Financiamento Obtidos (Conta Empréstimo e Caucionada) 37.048,16 

Sub-Total 735.793,42 
 

 

 



 

 
CONTRIBUINTE Nº 501 168 397   ---   PESSOA COLECTIVA  DE UTILIDADE PUBLICA ADMINISTRATIVA 

11 

 

Gastos de Capital 
 

Contas Descrição Valor 

434 Ativos Fixos Tangíveis 902.100,00 

432 Edifícios e Outras Construções - Obras 600.000,00 

434 PT2020 - Equipamento de Transporte (VUCI OU VFCI) 302.100,00 

Sub-Total 902.100,00 

      

TOTAL DOS GASTOS 1.637.893,42 
 

 

Resumo Orçamental 
 

Rendimentos Correntes e Capital 1.638.735,20 

Gastos Correntes e Capital 1.637.893,42 

RESULTADO (POSITIVO) 841,78 
 
 

Notas finais 

 

Gerir os destinos financeiros desta Associação constitui uma tarefa difícil, mas 

não impossível, temos de pôr as mãos à obra e usar todas as ferramentas ao 

nosso alcance para concretizar os projetos que nos propusemos aquando da 

apresentação da nossa candidatura. 

Devemos reduzir custos administrativos e operacionais sem colocar em causa o 

património da Associação e a resposta rápida e eficaz do socorro à população.  

Não devemos viver obcecados com a imagem nem com a redução de custos, pois o 

exemplo passado não é bom, devemos sim em parceria com os Associados, o 

Corpo de Bombeiros, a Camara Municipal de Vagos, e os Vaguenses, nos unirmos 

em torno da Associação e dessa forma darmos o nosso melhor, pois com 

dedicação e rigor, estamos a cumprir a missão a que nos propusemos. 
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Agradecimento 

 

Vem esta Direção agradecer aos restantes Órgãos Sociais, ao Corpo de 

Bombeiros, aos funcionários, aos Associados e toda a População em geral, o 

carinho demonstrado nesta nossa caminhada. 

Agradecemos também a quem nos tem ajudado nos eventos que temos levado a 

cabo, com vista à angariação de fundos para as obras de remodelação do Quartel-

Sede. 

 

UNIDOS SOMOS mais FORTES 

 

Aprovação 
 
 
 O presente orçamento que importa, nas receitas a 1.638.735,20 euros e nas 

despesas orçamentais a 1.637.893,42 euros, foi aprovado na reunião de Direção 

de 22 de outubro de 2020.   

 

A Direção, 
 
 

Presidente: Nuno Moura ___________________________________________________                 

 

Vice-Presidente: Ricardo Fernandes ______________________________________            

 

Tesoureiro: João Santiago ________________________________________________                  

 

Secretário: Rosa Domingues ______________________________________________                   

 

Vogal: Luis Silva __________________________________________________________     


