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MUNÍCIPIO DE ANADIA FINANCIA VIATURA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

  
Veículo adaptado para combate a incêndios urbanos 

 
 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) tem já à sua 
disposição uma viatura ligeira de combate a incêndio (VLCI) urbano, resultado do apoio dado pelo 
Município de Anadia à transformação de um veículo da corporação. 

A viatura vem colmatar uma lacuna sentida pelos bombeiros no que respeita a meios de 
combate a sinistros urbanos, dado que apenas existe uma viatura pesada para este fim. Com este 
renovado veículo, os soldados da paz de Anadia passam a deter maior capacidade para operar em 
determinadas zonas urbanas, designadamente ruas estreitas ou condicionadas. 

A “nova” viatura resultou da transformação de um veículo com equipamento técnico de apoio 
(VETA), cujas despesas, integralmente suportadas pelo Município de Anadia, orçaram cerca de 30 mil 
euros, foram. Como resultado, o equipamento passou a dispor de um tanque com capacidade para 400 
litros de água, e de um outro para 25 litros de espumífero. 

Para além dos sinistros urbanos, o veículo pode atuar em acidentes rodoviários ou noutras 
ocorrências similares, uma vez que tem instalado um grupo energético de desencarceramento, e, bem 
assim, outras ferramentas que permitem o socorro em sinistros de diversa natureza, o que reforça a 
polivalência deste equipamento. 

O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Anadia considera que a entrada em 
funcionamento desta viatura “é uma grande mais-valia” para a corporação, uma vez que “está dotado 
de um vasto equipamento que nos permite resolver vários tipos de ocorrências”. 

De realçar ainda que o apoio da autarquia foi mais além, já que a Câmara Municipal de Anadia 
deliberou, na sua reunião do passado dia 5 de abril, conceder, à AHBVA, uma verba no valor de 37 mil 
euros para apoiar a aquisição de uma ambulância de transporte múltiplo (ABTM), totalmente equipada, 
que deverá, em breve, ser entregue à corporação. 

Foi também aprovada a atribuição de 10 mil euros para aquisição de equipamento de suporte 
destinado à prestação de serviços de saúde, nomeadamente um monitor de sinais vitais portátil para 
equipar uma ambulância de socorro (ABSC), desfibrilhadores e respetivos componentes, bem como 
material de consumo em operações de socorro e emergência médica, e, ainda, a instalação de três 
rádios de banda alta de serviço SIRESP. 

O apoio do Município de Anadia visa contribuir para que a AHVBA cumprir de forma integral os 
compromissos assumidos e, por outro lado, poder continuar a dar uma resposta eficaz e rápida às 
solicitações diárias da comunidade.  
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