
RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A. (RTP), com sede na Av. Marechal Gomes da Costa, nº 37, 1849-030 

Lisboa, com capital social de € 1.422.373,00, com NIPC 500225680 e matriculada sob o mesmo número 

na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, neste ato representada pelos Administradores 

signatários, vem, nos termos do nº 1, do art. 1º e alínea a), do nº 1, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 87/99, 

de 19 de Março, solicitar autorização para a realização de uma campanha de angariação de receitas a 

favor da Liga dos Bombeiros Portugueses. 

 

Nos termos do nº 3, do art. 2º, do referido diploma, informa-se, ainda, que: 

 

1. A Liga dos Bombeiros Portugueses, fundada em agosto de 1930, é uma a Confederação das 

Associações e Corpos de Bombeiros de qualquer natureza, voluntárias ou profissionais, que, 

estando legalmente constituídas e em efetiva atividade, obedeçam aos requisitos da lei geral e dos 

Estatutos da Liga dos Bombeiros Portugueses e se proponham realizar os fins neles preconizados. 

Atualmente conta com 470 associados. 

2. A campanha solidária, de angariação de donativos, a canalizar para a Liga dos Bombeiros 

Portugueses, tem em vista apoiar e agilizar a recuperação e reconstrução de infraestruturas 

afetadas pelos incêndios recentes. 

3. Esta campanha irá decorrer em todos os serviços e programas da RTP, através de um spot 

institucional que irá passar nos breaks publicitários dos respetivos serviços, a partir de dia 12 de 

Agosto, até 8 de Setembro de 2016. 

4. Os donativos serão efetuados pelo público espectador através de chamadas de tarifa única - 760 

200 800 - cujo número será mencionado ao longo do spot, sendo o custo da chamada de € 0,60+IVA. 

Considerando que todas as partes envolvidas (RTP, PT, Vodafone e NOS) abdicam da respetiva 

receita, tal valor reverterá, na sua totalidade, para a presente angariação; 

5. Os valores angariados serão transferidos pela PT, para uma conta, cujo titular é a Liga dos Bombeiros 

Portugueses, sediada no Montepio Geral, com o NIB 0036.0006.99100089348.03 e o IBAN PT50 

0036.0006.99100089348.03, com a designação LIGA BOMBEIROS PORTUGUESES. 

 


