
 

 

 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO Aquisição de Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) – AHBV de Aljezur 

CÓDIGO DO PROJETO POSEUR-02-1810-FC-000269 

OBJETIVO PRINCIPAL Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO Algarve 

ENTIDADE BENEfiCIÁRIA Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. 

DATA DE APROVAÇÃO 15-03-2017 

DATA DE INÍCIO 01-06-2017 

DATA DE CONCLUSÃO 11-04-2018 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL 173 620,00€ 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO 

EUROPEIA 
FC - 173 620,00 € 

Objetivos:  

 
1. Aumentar a capacidade de intervenção do CB em reforço imediato aos teatros de operações em áreas 

de atuação limítrofes, assim como, a integração em Grupos de Reforço de Incêndios Florestais para 

resposta a operações de ataque ampliado em espaços naturais; 

2. Permite maximizar a ação dos veículos de combate a incêndios, evitando deslocações de média/longa 

duração para reabastecimento e aumentando o seu tempo efetivo de combate; 

3. Permitir o abate efetivo do veículo VTTU-02, com o período de vida útil já vencido; 

4. Diminuir custos de manutenção, assim como, aumentar a segurança dos operacionais e dos cidadãos 

no combate a incêndios; 

5. Manter operacional o dispositivo mínimo de segurança, contribuindo para suprir as necessidades de 

investimento atendendo à antiguidade e desgaste da frota; 

6. Contribuir no reforço da resiliência nacional face a múltiplos riscos, quer diminuindo as 

vulnerabilidades territoriais, quer aumentando as capacidades operacionais em termos de 

antecipação, reação e recuperação face à iminência ou ocorrência de incêndios e acidentes graves ou 

catástrofes. 

  



 

 

 
 

 

Atividades: 

 

 

Resultados esperados/atingidos: 

 

 

 

 

Indicador Tipo Unidade Meta Ano Alvo 

População que beneficia de proteção contra incêndios florestais Realização Nº Pessoas 5884,00 2017 

Veículos Operacionais de Proteção e Socorro Realização N. º 1,00 2017 

Grau de cumprimento do dispositivo mínimo de segurança previsto no Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Florestais (DECIF) e no Programa Operacional de Combate a Incêndios 
Florestais (POCIF) 

Realização % 100,00 2017 

Redução percentual do tempo de resposta às 
ocorrências de incêndios florestais 

Resultado % 15,00 2018 

Levantamento 
de necessidades 

operacionais 

Definição das 
características 

técnicas do 
novo veículo

Estudo, 
fundamentação 

e suporte

Publicitação dos 
procedimentos 
de contratação 

pública

Aquisição de 
Veículo

Comunicação e 
meios no 
âmbito da 
operação


