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Relatório de Atividades 

Nota Introdutória 

Em cumprimento da legislação aplicável, Estatutos e Regulamento, a Direção apresenta à 

Assembleia Geral o Relatório de Atividades, Contas e demais documentação de prestação 

de contas reportados ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhados pelo 

respetivo Parecer do Conselho Fiscal. Uma vez que a informação financeira dos últimos 

exercícios encerrados ultrapassa os limites legalmente exigidos, foi objeto de certificação 

legal de contas por parte da Sociedade de Revisores Gomes Marques, Carlos Alexandre & 

Associada, SROC. 

O Relatório está estruturado como sugerido pela Liga dos Bombeiros Portugueses com base 

no Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, com as adaptações entendidas convenientes. 

As Contas, por sua vez, cumprem as exigências legais obrigatórias para as Entidades do 

Setor não Lucrativo da nossa dimensão. Refira-se ainda a nossa qualidade de Entidade de 

Utilidade Pública (EUP). 

Pode-se afirmar que o exercício em apreço decorreu melhor que o inicialmente esperado. E 

isto, fundamentalmente, pelas quatro razões que passamos a referir: a modificação ocorrida 

no relacionamento com um dos nossos principais clientes, o Centro Hospitalar Póvoa de 

Varzim/Vila do Conde, EPE; a drástica atenuação dos condicionalismos inerentes à COVID-

19; os efeitos já conhecidos da continuação da reorganização dos serviços; e, finalmente, a 

continuidade por parte da direção de uma política de máximo rigor em todas as suas áreas 

de atuação. Recordemos que há anos que não tínhamos resultados tão dilatados como os 

do corrente ano.  

Para além do resultado financeiro e do equilíbrio que as contas espelham, também os 

principais indicadores físicos apresentam aumentos se comparados com os do exercício 

anterior.  

O Número de Doentes Transportados apresenta um aumento de 5,5% e os principais 

recursos utilizados diminuições mais ou menos significativas. Percorreram-se menos 12,8% 

de quilómetros, utilizaram-se menos 2,7% de horas veículo em serviço e menos 5,0% de 

horas homem em serviço. Donde um aumento da produtividade e concomitantemente da 

rendibilidade, dizendo doutra forma, fez-se mais utilizando menos recursos. Outra nota que 

merece destaque são os aumentos apresentados no número de voluntários no Corpo Ativo 
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e, também, no que não é menos importante, no número de crianças e jovens a frequentar as 

nossas escolas de formação. 

É importante também referir que, dado o condicionalismo adverso decorrente do 

agravamento do custo de vida para os nossos trabalhadores assalariados, decidiu a direção, 

no início do terceiro quadrimestre do ano 2022 atualizar significativamente, para o limite 

máximo não tributado em sede de IRS, o montante do subsídio de alimentação pago. Antes 

da atribuição do aumento referido, já desde janeiro de 2022 os trabalhadores tinham sido 

aumentados no mínimo 1,5%. O baixo valor é explicado por nos encontrarmos ainda num 

período Covid e com significativa redução da atividade. Recorde-se que continua a ser prática 

a atribuição de um subsídio de natalidade aos bombeiros e colaboradores. Já no início de 

2023 decidiu a direção aumentar os salários e vencimentos no mínimo em 5%. Com esta 

medida cada vez há menos trabalhadores o receberem o salário mínimo nacional. 

Finalmente, manifestar a nossa intenção de, no exercício de 2023, já em curso, conseguir 

recuperar ou mesmo ultrapassar o nível de investimento dos exercícios anteriores que não 

sofreram os efeitos COVID, quer no que respeita a aquisição de viaturas, quer na melhoria e 

adequação mais funcional dos edifícios já existentes, quer ainda na implementação do posto 

avançado na Freguesia de Laúndos. As verbas necessárias serão conseguidas através de 

subsídios já prometidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Sr. Eng. Aires Pereira, por 

candidaturas a apresentar a fundos comunitários e, complementarmente, por empréstimo 

bancário de médio e longo prazo, uma vez que o que existia acabou há pouco tempo de ser 

totalmente pago.  

Concluídas estas notas iniciais passamos, de forma mais pormenorizada, a descrever a 

atividade desenvolvida pelos departamentos da nossa associação. 

 

Atividades Desenvolvidas e Recursos 

2.1 Atividades 

Apresentamos no quadro abaixo a comparação para o ano anterior entre os dois indicadores 

que tradicionalmente calculamos para medir a evolução da atividade que desenvolvemos, a 

saber: o Número de Doentes Transportados e o Número de Ocorrências.  
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Quadro 1 - N.º de Doentes transportados / Ocorrências 

INDICADOR 2022 2021 Desvio Desvio %

Doentes Transportados 27,613 26,169 1,444 5.5%

Ocorrências 13,811 15,815 -2,004 -12.7%  

Como já adiantado regista-se um aumento no número de doentes transportados, sem dúvida 

o principal indicador da atividade desenvolvida, e uma diminuição no número de ocorrências. 

Esta variação negativa é explicada pela alteração existente no peso dos principais serviços 

prestados, menos transportes individuais e mais transportes múltiplos, com maior número de 

doentes por viatura. Para quem já transportou anualmente cerca de 50.000 doentes os 

valores do corrente ano são ainda baixos, mas tem-se registado uma subida gradual nos 

últimos anos. 

De seguida, para observarmos a evolução num horizonte temporal mais dilatado, 

apresentamos os mesmos indicadores em gráfico ao longo de oito anos. 

Gráfico 1 – Número de Doentes Transportados 

 

 

Gráfico 2 – Número de Ocorrências e Outras Saídas 
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Embora não tendo peso significativo na atividade geral, mas pelo caráter emblemático que 

encerra, analisamos a evolução do Número de Incêndios e da Área Ardida. 

Quadro 2 - N.º de Incêndios por Tipo e Área Ardida 

INDICADOR 2022 2021 Desvio Desvio %

Incêndios Urbanos 111 110 1 0.9%

Incêndios Rurais 108 147 -39 -26.5%

Área Ardida (ha) 15 37 -22 -59.5%  

Acreditamos que fruto da legislação promulgada, consequentes penalidades e coimas a 

aplicar pelo seu incumprimento, bem como de uma maior consciencialização das pessoas em 

geral e dos novos meios entretanto criados, Equipas de Intervenção Permanente (EIP) os 

resultados apresentam melhorias significativas quer na área ardida, quer no número de 

incêndios rurais. Pena é que nos urbanos não se tenha registado desvios do mesmo nível, 

mas, em nosso entendimento, já é bom não ter havido agravamento, mas sim manutenção. 

Relativamente à exploração dos parques de estacionamento, atividade que desenvolvemos 

para ajudar a cobrir os saldos negativos das atividades operacionais e de apoio, registámos 

aumento médio de 14%, bastante inferior ao aumento registado no ano transato. 

No Departamento Operacional, o ano de 2022, foi o início do voltar à normalidade após uma 

situação de pandemia, embora ainda com restrições, mas permitiu efetuar algumas 

atividades. Em julho de 2022 o Departamento da Formação e o Comando, em regime de 

substituição do Corpo de Bombeiros, ficaram à responsabilidade do Oficial Principal, Joaquim 

Moreira. 

Apesar de não dispormos ainda das infraestruturas que gostaríamos, continuamos a procurar 

as melhores soluções para ministrar formação dentro do quartel. Em 2022 levámos a efeito 

as seguintes iniciativas/formações: 

• Acompanhamento do simulacro 1ª intervenção e evacuação e ação de sensibilização 

no Tribunal da Póvoa de Varzim; 

• Acompanhamento e apoio aos simulacros na Mercadona (3 simulacros); 

• Formação na Escola dos Serviços, Quartel Militar da Povoa de Varzim – 4 Cursos de 

ADR – Transporte de Mercadorias Perigosas; 

• Formação na Escola dos Serviços, Quartel Militar da Povoa de Varzim – 6 Cursos de 

Primeiros Socorros; 
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• Formação na Escola dos Serviços, Quartel Militar da Povoa de Varzim – 6 Cursos de 

Meios de Primeira Intervenção; 

• Formação na Agros – Curso Básico de Primeiros Socorros (UFCD 9906); 

• Formação a Associações – Curso Básico de Primeiros Socorros (UFCD 9906); 

• Curso de Segurança e Saúde no Trabalho na Atividade de Bombeiros para 

bombeiros internos e externos (UFCD 9878); 

• Curso de Combustão, Propagação e Métodos de Extinção para bombeiros internos 

e externos (UFCD 9879) – 1 Curso; 

• Curso de Recertificação de Tripulante de Ambulância de Transporte; 

• Curso de Tripulante de Ambulância de Transporte (ENB e Empresa) - 2 cursos; 

• Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro (Empresa); 

• Curso de Salvamento Rodoviário (ENB); 

• Curso de Primeiros Socorros Pediatria (Interno) – 2 cursos; 

• Curso de Primeiros Socorros – Associação Empresarial da Póvoa de Varzim; 

• Curso de formador de salvamento rodoviário – ENB; 

• Curso de formador de liderança nos Bombeiros – ENB; 

• Workshop na Biblioteca da Póvoa de Varzim – Primeiros Socorros; 

• Workshop Escuteiros – Primeiros socorros e manuseamento de extintores; 

• Workshop a Associação de Pais do concelho da Póvoa de Varzim – Primeiros 

socorros; 

• Jornada interna de salvamento rodoviário; 

• Jornada interna de incêndios urbanos; 

• Visitas técnicas a várias empresas do concelho da Póvoa de Varzim; 

• Quartel aberto na Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves, com várias atividades durante 

todo o dia; 

• Apoio nas Provas de Excelências do Exército – 2 dias; 

• Apoio no 1º Spring Fest – Parque da Cidade; 

• Atividades de primeiros socorros e salvamento no 1º Spring Fest; 

• Prevenção de atividades físicas e lazer no concelho da Póvoa de Varzim – 56 

atividades; 

• Prevenção de atividades físicas e lazer fora do concelho da Póvoa de Varzim – 2 

atividades; 

• Prevenção fogo de artificio – 12 prevenções; 
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• Visita de escolas e ATL do concelho da Póvoa de Varzim e Vila do Conde – 26 

escolas; 

• Representação em Procissões (comando, estandarte e andor) – 8 Procissões; 

• Representação do Corpo de Bombeiros e da RAHBVPV em outras Associações e 

Camara Municipal – 42 representações; 

• Reunião com INEM – inicio do processo de acreditação SBV – DAE; 

• Reuniões com os vários Quadros do Corpo de Bombeiros Voluntários da Póvoa de 

Varzim – 8 reuniões; 

• Apoio nos Jogos Mundiais para Bombeiros - World Firefighters Games 2022 Lisboa; 

• Participação na Corrida Noturna da Varzim Lazer a reverter para a RAH Bombeiros 

da Póvoa de Varzim (Quadro Ativo, Infantes e Cadetes); 

• Participação na Gala do Desporto Póvoa de Varzim; 

• Preparação física, para participação de bombeiros em competições, obtendo os 

seguintes resultados:  

o Firefighter Combat Challenge (FCC) – São Martinho do Porto: 

▪ Individuais  

• 1º Classificado em + 50 anos masculino; 

• 1º Classificados em menos de 40 anos feminino; 

• 2º Classificados em menos de 40 anos feminino;  

▪ Equipas 

• 1º Classificado em equipas femininas; 

• 1º Classificado em equipas mistas; 

• 4º Classificado em equipas masculino; 

• 1º Classificado em equipas femininas; 

• 1º Classificado em equipas geral masculino; 

• 5º Classificado em equipas geral mista; 

o Bombeiro de Elite: 

▪ Individuais  

• 2º Classificado feminino; 

• 3º Classificado masculino;  

▪ Equipas 

• 3º Classificado em equipas femininas 
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o Bombeiro de Ferro realizado em Paredes 

▪ Individuais  

• 1º Classificado em escalão 3 feminino; 

• 2º Classificado em escalão 3 feminino; 

• 3º Classificado em escalão masculino; 

• 1º Classificado em escalão 4 masculino; 

• 4º Classificado em escalão 4 masculino; 

• 3º Classificado em escalão 35 masculino; 

• 1º Classificado em geral feminino; 

• 2º Classificado em geral feminino; 

• 6º Classificado em geral masculino; 

▪ Equipas 

• 1º Classificado em equipas femininas; 

• 5º Classificado em equipas masculino; 

 

Relativamente ao departamento de transportes não urgentes um dos fatores que potenciou 

os aumentos já referidos foi sem dúvida a diminuição das restrições relativas ao Covid-19, 

nomeadamente o término no número limite de utentes por ambulância e a diminuição dos 

transportes em isolamento. Paralelamente, durante todo o ano foi realizado um grande 

esforço na área dos transportes, designadamente o aprimoramento do programa informático 

SICORP e a aquisição de telemóveis com Internet móvel, permitindo aos motoristas o registo 

da entrada e saída dos utentes em tempo real. Tais melhorias permitiram a remoção total da 

utilização de papel na execução dos serviços, assim como um nível superior de planeamento 

e melhor controlo da realização dos mesmos.  

Observando o quadro 5, poderemos verificar que, comparativamente ao ano de 2021, foram 

executadas menos horas de trabalho efetivo e menos quilómetros percorridos. Estes valores, 

agregados ao aumento de doentes transportados por ocorrência, são precisamente 

consequências do referido esforço realizado, corroborando a ideia de que existe, de facto, 

um melhor planeamento das rotas efetuadas diariamente. 

Este procedimento foi implementado, de uma forma inicial, nos serviços de transportes para 

tratamentos, no entanto, perspetiva-se a expansão para todos os transportes realizados.  
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2.2 Recursos Humanos 

Começamos por analisar o quadro dos Recursos Humanos no final de 2022 e em final de 

2021. 

Quadro 3 - Recursos Humanos – Corpo de Bombeiros 

31-12-2022 31-12-2021

Comandante 1 1

2º Comandante 0 0

Adjunto Comando 0 2

CARREIRA Of. Bomb. Superior 0 0

DE Of. Bomb. Principal 0 1

OFICIAL BOMBEIRO Of. Bomb. 1ª 1 1

Of. Bomb. 2ª 4 3

Chefe 1 2

Subchefe 6 5

Bombeiro 1ª 8 6

Bombeiro 2ª 20 21

Bombeiro 3ª 19 17

CARREIRA DE ESPECIALISTA Bombeiro 7 2

67 61

31 31

13 8

44 39

33 25

3 4

8 8

EFETIVOS

ESTAGIÁRIOS

Q
U

A
D

R
O

 A
T

IV
O

CADETES

INFANTES

CATEGORIA

CARREIRA DE BOMBEIRO

QUADRO DE COMANDO

TOTAL QUADRO ATIVO + COMANDO

TOTAL QUADRO HONRA + RESERVA

QUADRO DE HONRA

QUADRO DE RESERVA

 

 

No ano 2022 verificou-se uma alteração do quadro de comando. Foi nomeado um novo 

comandante, um segundo-comandante e dois adjuntos de comando. No passado mês de 

novembro foi empossado o comandante enquanto os restantes elementos viram as suas 

nomeações, já em 2023, homologadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil com exceção de um adjunto de comando que terá de efetuar a respetiva formação. 

Espera-se que tomem posse em breve. 

Da análise dos quadros comparativos dos recursos humanos dos anos de 2021 e 2022 

relativamente ao corpo de bombeiros, verifica-se, além da notória transferência entre postos 

devido a promoções na carreira de bombeiro, um incremento no número de voluntários do 

quadro ativo, sendo possível observar um maior crescimento na carreira do bombeiro 

especialista. 
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Também se realça o número de bombeiros na escola de estagiários, tendo havido um 

aumento de cerca de 32% em relação ao ano passado. Relacionado com estes dados poderá 

associar-se o esforço efetuado durante o ano de 2022 na captação de bombeiros voluntários, 

através da dinamização de várias atividades junto da comunidade (i.e., formações nas 

escolas, atividades do dia do bombeiro, presépio do quartel, entre outros). 

Em contrapartida aos dados referidos, evidencia-se o aumento significativo dos elementos no 

quadro de reserva.  

Relativamente à escola de infantes e cadetes o número de inscritos manteve-se estático, no 

entanto, foram realizadas atividades de promoção do projeto que poderão ter repercussões 

no próximo ano. 

Por fim refira-se que já no decorrer de 2023 entraram mais 31 estagiários eventuais 

elementos de reforço ao Corpo Ativo.  

Quadro 4 - Recursos Humanos – Quadro Pessoal Assalariado 

31-12-2022 31-12-2021

Responsável Departamento 4 5

Economista/Cont. Certificado 1 1

Administrativo 1 1

Psicólogo 1 0

Tripulante Ambulância 26 30

Equipa Intervenção Permanente 5 5

Op. Central Comunicações 4 4

Manutenção Auto/Instalações 2 2

Cobrador 1 1

Vigilante Parque Estacionamento 4 4

TOTAL 49 53

Assalariados n/ Bombeiros 9 9

EFETIVOS
FUNÇÃO

 
 

No que concerne ao quadro do pessoal assalariado, existem três pontos a salientar.  

Em primeira instância, denota-se a diminuição dos tripulantes de ambulância de 30 para 26 

colaboradores. Não obstante, importa referir que com um número inferior de recursos 

humanos foi possível executar um maior número de serviços,  devendo-se esta 

essencialmente a um maior investimento no planeamento, nomeadamente a nível do 

programa informático SICORP.  

Após a análise do referido quadro também é possível observar a contratação de um/a 

Psicólogo/a, sendo que as suas funções se inserem essencialmente na gestão de recursos 

humanos e reorganização dos serviços. Tal facto deve-se a uma maior aposta da associação 
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na satisfação dos colaboradores no trabalho, qualidade dos serviços prestados, bem como, 

e não menos importante, no bem-estar físico e mental de todos os bombeiros e 

colaboradores. 

Relativamente à reestruturação organizacional supramencionada, importa referir que este 

trabalho de discussão e reestruturação tem vindo a ser desenvolvido com o contributo de 

todos os responsáveis da organização. O objetivo é, acima de tudo, otimizar a estrutura 

organizacional e a forma como respondemos aos serviços que nos são solicitados 

diariamente. Para isso, está a ser atualizado um documento orientador que espelha o sistema 

organizativo interno. 

Durante o ano de 2022 houve também um maior investimento na capacitação dos bombeiros 

e colaboradores através de formação ministrada, trazendo diversos benefícios para a 

organização, como o aumento da produtividade, melhoria da qualidade do trabalho realizado, 

redução de erros e aumento da satisfação dos funcionários. 

 

2.3 Recursos Físicos 

De seguida mostramos os principais recursos físicos utilizados em 2022 e sua comparação 

com os de 2021. 

Quadro 5 – Principais Recursos Físicos Utilizados 

2022 2021 Valor %

Horas Homem (V+A) em Serviço 42,391 44,635 -2,244 -5.0%

Quilómetros Percorridos 532,992 611,561 -78,569 -12.8%

Horas Veículo em Serviço 28,252 29,044 -792 -2.7%

INDICADOR
EXERCÍCIO DESVIO

 

É notória a diminuição registada na utilização dos principais recursos, facto já assinalado, e 

que ajuda a justificar os bons resultados apresentados dado o aumento de atividade 

conseguido. 

 

2.4 Recursos Financeiros 

Sem prejuízo de uma análise mais profunda que pode ser efetuada através da leitura dos 

mapas de apresentação obrigatória, Balanço, Demonstração de Resultados, Variação dos 

Fluxos de Caixa, entendemos por bem, neste ponto, inserir informação mais sintética com 
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aqueles relacionada bem como a apresentação dos desvios detetados no cumprimento 

orçamental. 

Comecemos pelos elementos patrimoniais: 

Quadro 6 – Principais Elementos que compõem o Balanço 

Montantes expressos em EURO

2022 2021 Valor %

Total do Ativo 2,546,203 2,671,394 -125,191 -4.7%

Total do Passivo 350,906 386,447 -35,541 -9.2%

Fundos Patrimoniais 2,195,297 2,284,946 -89,649 -3.9%

INDICADOR
EXERCÍCIO DESVIO

 
O Passivo apresenta uma redução da ordem dos 9% enquanto a Ativo não chega aos 5%. 

Por sua vez os Fundos Patrimoniais apresentam uma redução da ordem dos 4%. É salutar 

constatar-se que o peso do Passivo no total do Ativo, mesmo com atividade crescente, 

apresenta redução. Lembra-se ainda que a diminuição apresentada no Ativo continua a ser 

fruto, fundamentalmente, da redução apresentada no Ativo Não Corrente e é justificada, mais 

uma vez, pelo montante significativo das reintegrações efetuadas num exercício ainda de 

baixa atividade. Contudo, como a situação é de recuperação, entendeu-se correto não 

proceder a qualquer ajustamento para resolver o problema. Por sua vez, o aumento 

apresentado no Ativo Corrente, é justificado pelo aumento das disponibilidades. 

A redução apresentada no Passivo é justificada pela diminuição do financiamento negociado 

a médio e longo prazo já totalmente pago. O Passivo corrente apresenta praticamente um 

valor idêntico ao do ano anterior. 

E de seguida vejamos o comportamento das contas de resultados. 

Quadro 7 – Principais Elementos da Demonstração de Resultados 

Montantes expressos em EURO

2022 2021 Valor %

Total dos Gastos 1,629,675 1,512,289 117,386 7.8%

Total dos Rendimentos 1,706,074 1,466,145 239,929 16.4%

Resultado Líquido 76,399 -46,144 122,543 265.6%

INDICADOR
EXERCÍCIO DESVIO

 
Como facilmente se compreende a melhoria que os resultados líquidos apresentam face ao 

ano anterior é fruto do crescimento dos Rendimentos ser superior ao dos Gastos, 

precisamente, 16% contra 8% e, daí, uma melhoria líquida de 8%. 
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Relativamente aos Rendimentos, o aumento apresentado é justificado principalmente nas 

contas Vendas e Serviços Prestados, o que indicia o salutar crescimento que temos 

apresentado de exercício para exercício. Já no lado dos Gastos, como habitualmente, são os 

Fornecimentos e Serviços Externos e os Gastos com Pessoal as contas responsáveis pelo 

aumento. 

Vejamos agora a evolução dos Fluxos de Caixa 

Quadro 8 – Saldos dos Fluxos de Caixa  

Montantes expressos em EURO

2022 2021 Valor %

Saldo Fluxos Caixa Operacionais 228,926 -49,552 278,478 562.0%

Saldo Fluxos Caixa Atividades Investimento -22,527 -1,406 -21,121 -1502.2%

Saldo Fluxos Caixa Atividades Financiamento -98,360 -48,992 -49,368 -100.8%

Variação de Caixa e seus Equivalentes 108,039 -99,950 207,989 208.1%

INDICADOR
EXERCÍCIO DESVIO

 
Apresenta-nos este quadro comparativo a passagem para um cenário positivo e bem 

equilibrado. Vejamos: o saldo positivo e significativo das atividades operacionais não só cobre 

os saldos tradicionalmente negativos das atividades de investimento e financiamento, mas 

deixa ainda um saldo positivo de montante muito confortável. 

Finalmente, analisemos os desvios para o orçamento nas contas redituais, atempadamente 

efetuado. 

Quadro 9 – Principais Items do Cumprimento Orçamental  

Montantes expressos em EURO

EXERCÍCIO ORÇAMENTO

2022 2022 Valor %

Gastos 1,629,675 1,519,400 110,275 7.3%

Rendimentos 1,706,074 1,494,510 211,564 14.2%

Resultado Líquido 76,399 -24,890 101,289 406.9%

DESVIO
INDICADOR

REDITUAIS

 
Felizmente não se constatou a previsão de resultados negativos. Por sua vez o desvio nos 

gastos para a previsão é de mais 7%, mas nos rendimentos o desvio foi praticamente para o 

dobro, 14%. Assim ambas as previsões efetuadas foram por defeito, o que denota a prudência 

que houve ao serem elaboradas, especialmente a dos rendimentos. 
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2.6 Investimentos 

Pelos motivos já repetidos, praticamente não foram efetuados investimentos no período. 

Também os investimentos em curso, pelos mesmos motivos invocados não sofreram 

alteração, mantendo-se no mesmo estado desde o início do ano.  

Esperamos no próximo exercício não só voltar ao investimento normalmente efetuado, mas 

recuperar, na medida do possível, aquele que não foi realizado nos três últimos exercícios. 

 

2.7 Área Administrativa 

No ano de 2022 terminou a maioria dos constrangimentos provocados pela crise pandémica 

que assolou o país, o que nos permitiu reestabelecer alguns procedimentos e normas que 

estavam suspensas. 

Com efeito, alargamos a utilização das plataformas informáticas para dispositivos móveis na 

prestação de serviços de transporte de doentes, urgentes e não urgentes, eliminando a 

utilização do suporte papel, cumprindo, desta forma, o desígnio delineado no passado. 

A área da segurança dos dados foi outro aspeto em que prestámos particular atenção, criando 

uma estrutura de hardware e software capaz de responder a esta problemática. Foram 

desenhados procedimentos e algoritmos que favoreceram a implementação de medidas de 

segurança informática que fossem capazes de proteger os dados que tratamos. 

Noutra vertente, lançamos a página oficial da associação na Internet e nas redes sociais 

Facebook e Instagram para facilitar a comunicação com os nossos associados, doentes e 

população em geral, acompanhando, deste modo, a era digital em que vivemos. É nossa 

convicção que estas ferramentas permitir-nos-ão, no futuro, uma proximidade muito maior 

com aqueles que se relacionam com a associação, nomeadamente com os nossos 

associados. 

Em 2022, a cobrança de quotas dos associados, se comparada com ano transato, foi 

praticamente a mesma, chegando aos 92%. Em 31 de dezembro de 2022 atingimos os 5.793 

associados. 
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Avaliação Final 

 

Num cenário económico e financeiro de franca recuperação, onde as melhores expectativas 

foram ultrapassadas, temos a certeza que será difícil a sua repetição, quer pelo estado 

incoerente da economia nacional, quer da mundial, sobrecarregada que se encontra com a 

guerra na Europa. Assim a continuidade de uma gestão prudente tirando o melhor benefício 

das oportunidades que possam surgir continuará a ser perseguida com a tenacidade de 

sempre. 

Neste contexto nunca é de mais agradecer a quantos imbuídos no espírito que divulgamos 

compreenderam a necessidade de alterar comportamentos antigos para que um nível 

superior de gestão pudesse continuar a ser desenvolvido. Em primeiro lugar há que agradecer 

aos Responsáveis de primeira linha, ao Comando, ao Corpo Ativo e Assalariados pois só com 

o seu esforço foi possível controlar os resultados apresentados e melhorá-los relativamente 

ao ano anterior. Formular uma palavra de agradecimento pela compreensão demonstrada e 

de incentivo para a necessidade de continuar a desenvolver o mesmo esforço quiçá 

reforçado. Não se pode pensar que tudo está bem feito e nada mais há a fazer, temos de ser 

humildes, acreditar que é sempre possível fazer melhor, pois só com a ajuda de todos 

podemos elevar esta Associação ao lugar almejado. 

As contas apresentadas consignam um Resultado Líquido positivo no montante de 76.399,45 

euros que se propõe seja transferido para a conta de Resultados Transitados com a finalidade 

de serem amortizados os resultados negativos de exercícios anteriores. 

Mais se informa que não existem valores em mora ao Estado ou qualquer outro Ente Público. 

Antes de concluir cumpre agradecer às entidades e a tantos outros que ano após ano, cientes 

das dificuldades que atravessamos, muito nos ajudam no esforço que desenvolvemos para 

levar o barco a bom porto. Mesmo pecando por omissão é nosso dever agradecer ao 

Município da Póvoa de Varzim, na pessoa do seu Presidente Eng.º Aires Pereira, aos Srs. 

Presidentes das Juntas de Freguesia do nosso concelho, à Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil, à Administração Regional de Saúde do Norte, à Liga dos 

Bombeiros Portugueses e à Federação dos Bombeiros do Distrito do Porto. A todos os nossos 

Benfeitores, aos nossos Clientes e Amigos.  
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Uma palavra de muito apreço à População do nosso concelho pelo carinho e disponibilidade 

que sempre nos dispensa fruto da compreensão pela Nobre Missão que Associação 

desempenha. 

A todos o nosso muito obrigado. 

Póvoa de Varzim, 6 de março de 2023 

A Direção 
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Contas de Gerência 

Demonstrações Financeiras 
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

31-12-2022 31-12-2021

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativos f ixos tangíveis 6 1,882,668 2,092,699

Investimentos f inanceiros 7 9,546 9,787

1,892,213 2,102,485

Ativo corrente:

Créditos a receber 8 280,947 307,725

Estado e outros entes públicos 9 3,562 2,639

Diferimentos 10 37,444 34,547

Caixa e depósitos bancários 11 332,037 223,998

653,990 568,909

Total do Ativo 2,546,203 2,671,394

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos 12 3,012,954 3,012,954

Reservas 13 499,171 499,171

Resultados transitados 14 (2,016,762) (1,970,618)

Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais 15 623,534 789,583

2,118,898 2,331,091

Resultado líquido do período 76,399 (46,144)

Total dos fundos patrimoniais 2,195,297 2,284,946

Passivo

Passivo não corrente:

Financiamentos obtidos 16 60,962 101,685

60,962 101,685

Passivo corrente:

Fornecedores 18 65,226 40,514

Estado e outros entes públicos 9 26,513 25,685

Financiamentos obtidos 16 45,749 100,215

Outros passivos correntes 17 147,672 118,349

Diferimentos 10 4,784

289,944 284,762

Total do passivo 350,906 386,447

Total dos fundos patrimoniais e do Passivo 2,546,203 2,671,394

O Contabilista Certif icado A DIREÇÃO

A. J. G. Sá Ferreira

C.P. nº. 5876

M o ntantes expresso s em EUR O

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

2022 2021

Vendas e serviços prestados 19 933,854 814,045

Subsídios, doações e legados à exploração 20 608,152 489,473

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos 21,29 (431,380) (373,917)

Gastos com o pessoal 22 (941,277) (873,990)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 23 133 (3,519)

Aumentos/reduções de justo valor 24 (490) 168

Outros rendimentos 25 163,935 162,460

Outros gastos 26 (7,705) (3,895)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 

impostos 325,221 210,825

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 27 (240,018) (246,718)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 

impostos) 85,204 (35,894)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados 28 (8,804) (10,250)

Resultado antes de impostos 76,399 (46,144)

Resultado líquido do período 76,399 (46,144)

O Contabilista Certif icado A Direção

A. J. G. Sá Ferreira

C.P. nº. 5876

M o ntantes expresso s em EUR O

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS - PERÍODO 2021 e 2022

P OSIÇÃ O N O IN Í C IO D O P ER Í OD O 2021 1 3,012,954 499,171 (1,863,875) 950,312 (106,744) 2,491,820 2,491,820

A LT ER A ÇÕES N O P ER Í OD O

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais (160,729) (160,729) (160,729)

2 (160,729) (160,729) (160,729)

R ESULT A D O LÍ QUID O D O P ER Í OD O 3 (46,144) (46,144) (46,144)

R ESULT A D O IN T EGR A L 4=2+3 (46,144) (206,873) (206,873)

OP ER A ÇÕES C OM  IN ST IT UID OR ES N O P ER Í OD O

Fundos

Subsídios, doações e legados

Distribuições

Outras operações (106,744) 106,744

5 (106,744) 106,744

P OSIÇÃ O N O F IM  D O P ER Í OD O 2021 1+2+3+5 3,012,954 499,171 (1,970,618) 789,583 (46,144) 2,284,946 2,284,946

P OSIÇÃ O N O IN Í C IO D O P ER Í OD O 2022 6 3,012,954 499,171 (1,970,618) 789,583 (46,144) 2,284,946 2,284,946

A LT ER A ÇÕES N O P ER Í OD O

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais (166,953) (166,953) (166,953)

7 (166,953) (166,953) (166,953)

R ESULT A D O LÍ QUID O D O P ER Í OD O 8 76,399 76,399 76,399

R ESULT A D O IN T EGR A L 9=7+8 76,399 (90,554) (90,554)

OP ER A ÇÕES C OM  IN ST IT UID OR ES N O P ER Í OD O

Fundos

Subsídios, doações e legados

Distribuições

Outras operações (46,144) 46,144

10 (46,144) 46,144

P OSIÇÃ O N O F IM  D O P ER Í OD O 2022 6+7+8+10 3,012,954 499,171 (2,016,762) 622,630 76,399 2,194,393 2,194,393

O Contabilista Certificado A. J. G. Sá Ferreira C.P. nº. 5876

R esult ado  

l í quido  do  

perí odo

TOTA L

TOTA L 

dos 

Fundos 

Pat r imonia

is

D ESC R IÇÃ O
N ot

as
Fundos R eservas

R esult ado

s 

t ransit ado

s

A just amen

t os /  ou 

out ras 

var iações 

nos 

f undos 

pat r imonia

is

M o ntantes expresso s em EUR O

D ESC R IÇÃ O
N ot

as
Fundos R eservas

R esult ado

s 

t ransit ado

s

A just amen

t os /  ou 

out ras 

var iações 

nos 

f undos 

pat r imonia

is

R esult ado  

l í quido  do  

perí odo

TOTA L

TOTA L 

dos 

Fundos 

Pat r imonia

is
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 

2022 2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

     Recebimentos de Clientes e utentes 1,044,132 805,380

     Pagamentos a Fornecedores (490,764) (437,311)

     Pagamentos ao Pessoal (605,552) (614,649)

Caixa gerada pelas operações (52,183) (246,580)

     Outros recebimentos/pagamentos 281,109 197,027

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 228,926 (49,552)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

     Pagamentos  respeitantes a :

          Activos f ixos tangíveis (32,308)

          Investimentos f inanceiros (2,139) (2,149)

     Recebimentos provenientes de :

          Activos f ixos tangíveis 3,500

          Investimentos f inanceiros 1,905 642

          Subsídios ao investimento 6,461

          Juros e rendimentos similares 54 101

     Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (22,527) (1,406)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

     Recebimentos provenientes de :

          Financiamentos obtidos 845,000 380,000

     Pagamentos  respeitantes a :

          Financiamentos obtidos (935,274) (420,661)

          Juros e gastos similares (8,085) (8,330)

     Fluxos de caixa das actividades de f inanciamento (3) (98,360) (48,992)

     Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 108,039 (99,950)

     Caixa e seus equivalentes no início do período 223,998 323,948

     Caixa e seus equivalentes no f im do período 5,11 332,037 223,998

O Contabilista Certif icado A DIREÇÃO

A. J. G. Sá Ferreira

C.P. nº. 5876

M ontantes expressos em EURO

PERÍODOS
RUBRICAS NOTAS
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Parecer do Conselho Fiscal 

Nº 1/2023 

INTRODUÇÃO 

1. O Conselho Fiscal da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da 

Póvoa de Varzim, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas pela alínea c), do 

artigo 43.º, do Regulamento dos Estatutos, analisou o Relatório e Contas de Gerência 

reportado a 31 de dezembro de 2022, bem como os diversos documentos e mapas 

que lhes serviram de apoio, os quais evidenciam um total de balanço de 2.546.203 

euros, um fundo patrimonial total de 2.195.297 euros, incluindo um resultado líquido 

do período de 76.399 euros. 

RESPONSABILIDADES 

2. É da responsabilidade da Direção a preparação do Relatório e Contas que evidencie 

de forma verdadeira e apropriada a posição económica e financeira da Associação, 

bem como a adoção de políticas e critérios adequados e a manutenção de um 

sistema de controlo interno apropriado. 

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião independente baseada 

no nosso exame ao Relatório e Contas. 

 

ÂMBITO 

4. O exame a que procedemos foi efetuado por observação direta dos procedimentos 

adotados de forma planeada e com o objetivo de obter um grau de segurança 

aceitável sobre se as contas estão isentas de distorções materialmente relevantes. 

Para tanto, o nosso exame incluiu: 

• a verificação, numa base de amostragem, do suporte documental das quantias 

e divulgações constantes das contas, baseadas em juízos e critérios definidos 

pela Direção utilizados na sua preparação;  

• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e 

sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias e a NORMA 

CONTABILÍSTICA E DE RELATO FINANCEIRO PARA AS ENTIDADES DO 

SETOR NÃO LUCRATIVO (NCRF-ESNL); 
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• a verificação da aplicação dos princípios da consistência, continuidade, 

prudência e do acréscimo;  

• a apreciação sobre se é sustentada em termos globais, a apresentação das 

contas. 

5. Entendemos que a análise efetuada proporciona uma base aceitável para a 

expressão da nossa opinião. 

 

OPINIÃO 

6. Em nossa opinião, as contas referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, 

em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição económica e financeira da 

Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim em 31 

de dezembro de 2022, pelo que somos do parecer que merecem aprovação sem 

reservas da digníssima Assembleia Geral. 

 

Póvoa de Varzim, 15 de março de 2023. 

 

O Conselho Fiscal, 
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Órgãos Sociais em Exercício 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Edgar Fernando Reis Martins 

Vice-Presidente - António Joaquim Nova Araújo 

Secretário - Álvaro Pires Neves Capela 

1º Suplente -  Francisco Silva Figueiredo 

2º Suplente -  Fernando Silva Faria 

 

DIREÇÃO 

Presidente - Rui Avelino da Silva Coelho 

Vice-Presidente - Tânia Alexandra Pinto Ribeiro 

Tesoureiro - Jorge Alberto Sousa Fernandes 

1º Secretário - 
Francisco Manuel Fernandes Campilho Gonçalves 
Pereira 

2º Secretário - Carlos António de Araújo Soares 

Vogal - Paulo Jorge Correia Almeida 

Vogal - José Carlos Pires Ferreira 

1º Suplente - Diogo Aventino Macedo Faria 

2º Suplente -  Rui Jorge Agra Fernandes 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente - Amadeu Fernando Silva Sousa 

Vice-Presidente - Maria de Lourdes do Carmo Mateus 

Secretário Relator - Aníbal Alcino Afonso 

1º Suplente - José Manuel Sá Gonçalves Marques 

2º Suplente - Ezequiel Carlos Ferreira Casanova 
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