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Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios dos Bombeiros 

Municipais de Leiria 
POVT -12-0436-FCOES-000082 

(ID: 1257) 

Aquisição de um veículo ligeiro de combate a incêndios (VLCI) urbano, vocacionado para 

intervenção no Centro Histórico de Leiria, que pela sua especificidade e complexidade, 

necessita de uma fácil e rápida intervenção a qualquer local do sinistro. Dotando a região, quer 

a nível local, municipal e intermunicipal de um meio de combate especializado. A aquisição do 

VLCI respeita o despacho n." 21638/2009, de 28 de Setembro, alterado pelo Despacho n." 

11535/2010 de 15 de Julho, que regulamenta os tipos, características, classificações, 

normalização técnica de veículos e demais equipamentos operacionais, que podem ser detidos 

pelos Corpos de Bombeiros. Neste caso o VLCI será do tipo todo-o-terreno (4x4), de categoria 

L2, dotado de bomba acoplada de serviço de incêndios, destinado prioritariamente à 

intervenção nos incêndios urbanos, com tanque com uma capacidade mínima de 500 litros. Por 

outro lado, considerando que a rede de hidrantes da zona histórica é apropriada, poderemos 

com este veículo realizar o combate com três linhas de água em simultâneo. De acordo com 

parecer favorável da ANPC. 

Contrato de Financiamento de 04/08/2011. Adenda ao Contrato de 01/02/2012. Adenda ao 

Contrato (POVT) de 13/08/2012. Termo de encerramento de 06/03/2016. 

Investimento Total      € 59.780,00  

Investimento Elegível 
  

 € 59.780,00 

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação 
  

 € 50.813,00  

Município de Leiria         € 8.967,00  

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 23-01-2012 
 

Data de conclusão 31-12-2012 
 

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Temático 

Valorização do Território, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 
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