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Programa de Incentivos ao Voluntariado nos Bombeiros 

 

 
Candidatura n.º 

 
 

Programa de Incentivos ao Voluntariado nos Bombeiros 
              

 (A preencher pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses) 

 

1. Identificação da Associação 
 

Nome Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses 

NIPC 501294945 

 
 
2. Identificação do Requerente 
 

Nome  

 

B.I./Cartão de 
Cidadão 

 
Nº ___________________________emitido em _____/_____/______ Válido até 

 
_____/_____/_______  
 

 

Morada  C. Postal  

 

Telefone   Telemóvel  

 

E-mail  

 

□ Declaro que aceito comunicação/notificação via eletrónica  
(A aceitação do consentimento prévio habilita a Administração a comunicar com os interessados por via eletrónica nos termos do artigo 63º do DL nº 4/2015, de 7 
de janeiro.) 

 
 

I Contingente da AHBVMC 
 
(assinale com 
X o 
contingente a 
que pertence)  

Beneficiam das medidas de apoio social, os elementos pertencentes ao Corpo de Bombeiros Voluntários do Concelho, 
homologados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e constantes de relação a enviar anualmente, homologada pelo 
Comandante e pela Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses até ao dia 31 de janeiro 
de cada ano, e constantes dos seguintes contingentes: 

1. Quadro de Comando  

2. Quadro Ativo  

3. Quadro de Honra  

4. Infantes (sem quadro)  

5. Cadetes (sem quadro)  

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Imp.07.24_B                                                                                                                                                                                                                                          Página 2 de 2 
 

Programa de Incentivos ao Voluntariado nos Bombeiros 

Programas de Apoio Apoio 
Pretendido 
(assinalar com 

X o tipo de 
apoio) 

II Natureza do pedido de Apoio 

Os Bombeiros que se enquadrem nas alíneas do no n.º 1 do Regulamento Municipal do Programa 
de Incentivos ao Voluntariado nos Bombeiros poderão beneficiar dos seguintes apoios: 

a) Beneficiar do seguro de acidentes pessoais celebrado e pago pela Câmara Municipal do Marco de 
Canaveses para os casos previstos  

b) Redução de 50 % nas tarifas de resíduos, para consumidores domésticos;  

c) Comparticipação de 50 % na aquisição do “Passe Mensal” do serviço de transporte urbano (Urbmarco);  

d) Isenção de pagamento das Taxas Municipais das licenças de construção, ampliação ou modificação de 
casa de habitação própria e permanente;  

e) Atribuição de Bolsa de Estudo de 50€ por mês, aos filhos dos Bombeiros falecidos em serviço ou com 
doença contraída no desempenho de funções, durante a sua escolaridade obrigatória, que tenham 
aproveitamento no ano letivo anterior; 

 

f) Apoio de 15€ por ano em material escolar, por descendentes diretos durante a frequência da escolaridade 
obrigatória, em complemento a outros eventuais apoios;  

g) Redução de 50 % no valor da inscrição para os descendentes diretos de Bombeiros, até um total de 20 
vagas, nas Férias Desportivas;  

h) Redução de 50 % sobre as mensalidades das classes para os Bombeiros e familiares diretos e entrada 
livre em horários preestabelecidos, nas atividade aquáticas nas Piscinas Municipais do Marco de Canaveses 
e nas de Alpendorada. 

 

i) Cedência de equipamentos municipais para desenvolvimento de atividades de relevante interesse 
municipal.  

 
 

IBAN 

O apoio pode ser efetuado por depósito em conta bancária, para o que deve indicar o Número Internacional de 
Conta Bancária (IBAN): 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
Na falta deste elemento ou indicação incorreta do IBAN, será utilizado outro meio de pagamento. 
 
Documentos necessários em anexo:  

□ Declaração do Comandante do Corpo de Bombeiros a atestar como tem o direito a usufruir dos apoios sociais vertidos no 
regulamento e não está sujeito a nenhuma ação disciplinar interna 

□ Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal (NIF)   

□ 
Apresentação do Cartão do cidadão / B.I do próprio e dos descendentes diretos (de acordo com a Lei N.º 7/2007 de 5 de 
fevereiro, no que respeita à utilização do Cartão de Cidadão, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 37/2014, de 26 de junho 
e pela Lei n.º 32/2017, de 1 de junho) 

 

Outros documentos de prova necessários à instrução do processo. 

□________________________________________________________________________________________ 

□_________________________________________________________________________________________  

 

 
 
               
O/A Requerente: _________________________________________             
  
 
 Data: _____/_____/______                                                                                  


