
  

 

 

  

 

Designação do projeto| Construção do Quartel Operacional da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho (AHBVCE) 

Código do projeto| POSEUR-02-1810-FC-000336 

Objetivo principal| Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos   
 
Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto 

Entidade beneficiária |Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho - 

AHBVCE (NIF: 510587232)  

 

Data de aprovação|22-12-2016 

Data de início |02-08-2016 

Data de conclusão|31-08-2020  

Custo total elegível |1 387 222,89 € 

Apoio financeiro da União Europeia |Fundo Coesão (FC) 1 192 323,21 € 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente operação visa a construção de um Quartel Operacional destinado à Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho (AHBVCE) a levar a efeito na Rua do Porto, freguesia de 
Silvalde, concelho de Espinho. 

Visa albergar no mesmo espaço a AHBVCE, assim designada desde 24.08.2015, resultante da fusão das 
duas associações de bombeiros existentes até então existentes (Bombeiros Voluntários de Espinho e 
Bombeiros Voluntários Espinhenses). 
 
Destina-se assim a dotar a AHBVCE de uma infraestrutura operacional (edificação nova) correspondente 
a uma estrutura tipo 4, ajustada a um Corpo de Bombeiros composto por mais de 120 elementos, no 
sentido de reforçar a sua capacidade de gestão face aos riscos, numa perspetiva de resiliência, ao nível 
de investimentos no domínio de intervenção prioritário “Redução dos incêndios florestais”. 
 
A operação compreende para além do cofinanciamento da elaboração dos projeto de arquitetura e de 
especialidades, a construção da obra (Quartel Operacional)  a fiscalização da mesma.  

 

 
 



  

 

A operação tem como obejtivos: 

a) Criar condições para a integração do CB numa única estrutura física dotada de todas as valências 
técnico-operacionais ajustadas a um Corpo de Bombeiros do tipo 1 e com as funções que 
representa. 

b) Criar um quartel num local melhor que o atual do ponto de vista das acessibilidades e circulação 
de meios de socorro;  

c) Otimizar e rentabilizar os recursos humanos, financeiros e materiais atuais e reduzir os custos 
fixos atuais de ambas as AHB numa lógica de economia de escala; 

d) Garantir a sustentabilidade das atuais estruturas ao permitir a sua integração numa estrutura 
única;  

e) Reduzir;  
f) Gerir de forma eficaz e mais eficiente os meios de proteção e socorro na cidade de Espinho;  
g) Reforço a operacionalidade da AHBVCE no combate a incêndios florestais numa área considerada 

maioritariamente de média suscetibilidade a incêndios florestais. 
h) Dotar a AHBVCE de uma estrutura operacional capaz de diminuir as vulnerabilidades territoriais, 

aumentar as capacidades operacionais em termos de antecipação, reação e recuperação face à 
iminência ou ocorrência de incêndios e acidentes graves ou catástrofes; 

i) Promover o acréscimo da capacidade de intervenção da AHBVCE no combate aos incêndios 
florestais, causadores de avultados danos patrimoniais e perda de vidas humanas, de forma a 
contribuir para reduzir a superfície percorrida por incêndios florestais para valores equiparáveis 
à média dos países da bacia mediterrânica; 

 
Como resultados da operação são esperados: 
 

• Um acréscimo de População que beneficia de proteção contra incêndios florestais; 
• A construção de uma Infraestrutura Operacional de Proteção Civil; 
• A Redução percentual do tempo de resposta às ocorrências de incêndios florestais. 

 


