
k~ or~amento 
~ t participativo 
~ vila nova de poiares 

A PREENCKER PE LOS SERVICOS 

REGISTO DE ENTRADA 

N° .................. Livro ......... .......... . 

Em ............. ./. ........... / ............... . 

m 
m 

FORMULARIO DE PARTICIPA~AO 

Ex mo.• Senhor Presidente do Camara Municipal de Iii/a Nova de Poiares, 

Nome / EntidadE' : ASSOCIA<;AO HUMANIT~~IJ\ DE B()~BE.IROS VOL~NTARJC?~ D.E VILA 1-JOVA DE POl_ARES 

Morada!Sede' : Z.O~A IN_[)USTRIAL. DE SAO MIGUEL DE POIARES, LOTE 2_3 

l:D Fregues1a: SA<:) fv11~1J.i=L DE F>Olf\'3ES. ... . . . £lm C6d1go Postal: 3350-214 

tlIJ f~IF I NIPC I CC': ~q09.5.7~4~ .. .. ....... mlJ Validade: 

£lll Telefone: 2~94.2~0. 19 t:iJ Telem6vel: 

EilJ Rela,ao com o Concelho de Vila Nova de Poiares': C Natural g Residente IO Estudante 0 Trabalhador 

C\D Or,amento Participativo2
: OJ JOVEM [OPJ] ~ GERAL [OPG) 

m Designa,ao da Propost<r. f.\91J.1§.19..Ac::> ,[:),§ .. lJ.~.Yi=1~9~9.g9~ ~~~!~.~.913~.A.. ~~J::\/ J.\J"9.~.lf' . ' ... ........... ········' ............. . . 
m Localiza, ao: VIL!\. N_9Y'.'.l?~. F.'9.l~~-i::.s. . ......•. .......... .. .... .. .... .. ............... . .... ........... . .. 

m Popula,ao Alvo: T<?..0..9..S.9..S.. _lj,~~IT~f'4.!l::.S. .. '?.~ .. YI.~ .f\49\!A. P~ .. P91~~E:S. ........................................ ........................................... . 
m 
lE 

. . 24.500,00€ Valor est1mado da Proposta. . ..... ........ .. ........ .. . ... ..... ............. ....................... .................. .......................... ..... ..... ........... ........ ................. .................. . . ......... .. 

Breve Descri,ao: .. .......... ............. . .. ...... ... .. ......... . ..... ......................... ........ ................ ................................. ............................. ..... ................................. .... ... ................. . 

AAssocia9ao Humanitaria de Bombeiros Voluntaries de Vila Nova de Poiares, foi constituida em 11 de 
Agosto de 1954 para criar, desenvolver e manter um Corpo de Bombeiros Voluntaries com o objetivo 
primeiro de servir os munfcipes do Concelho, independentemente de serem ou nao Associados. 
0 Corpo de Bombeiros de Vila Nova de Poiares respondeu no ano passado (2018) a 5284 pedidos 
da popula9ao para os diversos tipos de ocorrencias para que sao chamados: emergencias, 
transportes de doentes, incendios, etc., o que corresponde a 14 servi9os e cerca de 1020 kms 
diaries. 
Esta atividade e desenvolvida pelos nossos Bombeiros, entre eles os Bombeiros Voluntaries que 
todos os dias do ano, todos sem exce9ao, estao ao servi90 da comunidade Poiarense. 
E com esta realidade que nos deparamos no dia-a-dia. Realidade que implica meios humanos e 
fisicos em condi96es de disponibilidade e operacionalidade condizentes com uma presta9ao pronta, 
eficaz e de acordo com a satisfa9ao das expectativas de todos os que recorrem aos nossos servi9os. 
A verdade e que este inestimavel servi90 s6 possivel gra9as ao altruismo de alguns, necessita do 
apoio de todos, nomeadamente, para a constante manuten9ao e renova9ao da frota de viaturas de 
que dispomos, bem como da sua atualiza9ao com equipamentos de que necessitamos para prestar os 
servi9os que a comunidade necessita. 
Assim, vem a Associa9ao Humanitaria de Bombeiros Voluntaries de Vila Nova de Poiares, apresentar 
uma proposta para o Or9amento Participative Geral do Concelho de Vila Nova de Poiares, para 
aquisi9ao de um veiculo com uma plataforma elevat6ria de 15 a 20 metros para apoio em altura 
nas atividades que nos sao solicitadas, principalmente para o socorro nas suas diferentes vertentes, 
retirada de ninhos de vespas asiaticas, corte de ramagens de arvores de grande porte, e outras 
solicita96es da comunidade. 
Esta proposta visa colmatar uma lacuna que existe atualmente neste Corpe de Bombeiros, sendo que 
por variadissimas vezes somos obrigados a recorrer as Associa96es vizinhas para satisfazer e fazer 
face aos anseios da popula9ao a quern servimos. 

us dados recolh1dos dest1nam-se exclusivamente a gestao, divulga\ao e processamento dos serv1\os do Muniop10 de vua Nova oe f'o1ar"" 
Largo da Repubhca I 3350 - 156 Vila Nova de Po1ares I 239 420 850Iorcamentopartrcrpat1vo@cm-vdanovadepo1ares.ptIwww.cm-vilanovad epo1ares.pt 
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