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ACES   Agrupamentos dos Centros de Saúde 
AEEP  Associação de Estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo 
AEP Associação Nacional de Escotas 
AGP Associação Guias de Portugal 
AI  Áreas de Intervenção  
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AOE Agentes de Proteção Civil, Organismos e Entidades 
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APC Agentes de Proteção Civil 
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CML Câmara Municipal de Lisboa 

CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 

CNE Corpo Nacional de Escutas 

CNOS Comando Nacional de Operações de Socorro 

CNPC Comissão Nacional de Proteção Civil 

CODIS Comandante Distrital 

COE Centro de Operações de Emergência 

COM  Comandante Operacional Municipal  

COMETLIS Comando Metropolitano de Lisboa 

COS Comandante de Operações de Socorro  

CP   Caminhos de Ferro Portugueses 
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CRF Centro de Reencontro de Familiares 

CS   Comandante de Socorro  

CVP Cruz Vermelha Portuguesa 
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PARTE III – INVENTÁRIOS, MODELOS E LISTAGENS 
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3 – Modelos 

 
A finalidade dos relatórios prende-se maioritariamente com a avaliação da situação e sua evolução em caso de 

acidente grave ou catástrofe, permitindo aos órgãos de coordenação operacional a mobilização dos meios adequados à 

minimização dos efeitos da ocorrência. 

Assim, apresentam-se neste capítulo cinco modelos de relatórios destinados à monitorização das várias áreas de 

intervenção no decurso das operações. De forma gradual, o Relatório Imediato de Situação dará lugar a Relatórios 

Gerais, ou Especiais, de Situação que procuram sistematizar a informação relativa à ocorrência e aos seus efeitos, bem 

como às ações desenvolvidas pelos diversos agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio. Os Relatórios 

Especiais de Situação permitem particularizar áreas específicas como a do apoio à população e da mortuária. 

 

O Relatório Final de Situação é elaborado após a desativação do Plano e, para além da descrição geral da ocorrência e 

das medidas adotadas, inclui uma avaliação do modo como decorreu a resposta à emergência, identificando as 

principais dificuldades e falhas e eventuais propostas de melhoria ou alteração do PMEPCL. 

 

Com o objetivo de sistematizar o tipo e a quantidade de meios requeridos por uma determinada entidade envolvida nas 

operações de resposta à emergência, no final deste capítulo, apresenta-se um modelo de Requisição. 
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 RELATÓRIO IMEDIATO DE SITUAÇÃO 
 

Id ocorrência Data/hora do alerta Local da ocorrência 

     

            

Data/hora ocorrência Freguesia Coordenadas Código SIG 

      Escolha um item. 
Lat.       

      
Long.       

 

TIPO DE OCORRÊNCIA 

Acidente industrial - tecnológico  [especifique] → Escolha um item. 

Acidente - transportes  [especifique] → Escolha um item. 

Colapso de galerias e cavidades artificiais    

Corte de abastecimento  [especifique] → Escolha um item. 

Desabamento/colapso de estruturas edificadas    

Dano em rede de abastecimento  [especifique] → Escolha um item. 

Incêndio em detritos    

Incêndio em edifício ou parte de edifício  [especifique] → Escolha um item. 

Incêndio em equipamentos    

Incêndio em produtos    

Incêndio em transportes  [especifique] → Escolha um item. 

Incêndio florestal    

Inundação por galgamento costeiro    

Inundação por precipitação intensa    

Inundação por rutura da rede de abastecimento    

Movimento de massa - deslizamento de terras    

Onda de calor    

Onda de frio    

Queda de estruturas temporárias ou móveis    

Seca    

Sismo    

Tsunami    

Ventos fortes / rajadas    

Outros:       

Observações | Anexos | Informação Complementar 

 

      

 

Responsável:       Data | Hora: Clique aqui para introduzir uma data. 
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 RELATÓRIO GERAL DE SITUAÇÃO 

 
1 - Características da ocorrência 
 

Id ocorrência Data/hora do alerta Tipo de ocorrência 

     

            

Data/hora ocorrência Local Freguesia 

            Escolha um item. 
Coordenadas Código SIG Freguesias afetadas 

Lat.       
      

Escolha um item. Escolha um item. 

Long.       Escolha um item. Escolha um item. 
Observações 

 

      

 
2 - Danos 
 

Vítimas 

Feridos Mortos Desaparecidos Desalojados Evacuados 

Ligeiros      
                         

Graves      

 

Edifícios 

 Danos Ligeiros Danos Severos Colapsados n.e. Total 

Habitações                     0 

Hospitais                     0 

Escolas                     0 

Hotéis                     0 

Desportivos                     0 

Outros                     0 

 

Infraestruturas e vias de comunicação 

Redes de água  Gás  Rodoviárias  Aeroportuárias  

Saneamento  Telecomunicações  Ferroviárias  
 

Eletricidade   Combustíveis  Portuárias  
 

Observações 
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3 - Meios disponíveis 
 

Transportes 

  [Operadoras] 

Rodoviários              

Ferroviários              

Fluviais              

Aéreos              

 

 

Comunicações 

  [Operadoras] 

Rede telefónica fixa              

Rede telefónica móvel              

Telefone satélite              

Rede SIRESP              

Rádio analógico              

Redes privadas de apc              

Internet              

 
 
4 - Necessidades de socorro | assistência requerida 
 

Assistência médica        

Evacuação médica        

Hospital        

Posto socorro        

Posto triagem        

Alimentação / Água        

Abrigos        

Alojamento        

Vestuário        

Meios transporte        

Combustíveis        

Equipamentos        

Viaturas especiais        

Comunicações        
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5 - Forças empenhadas 

Força 
Recursos 

humanos 
Veículos 

Outros meios 
Ligeiros Pesados 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Observações | Anexos | Informação Complementar 

 

      

 

Responsável:       Data | Hora: Clique aqui para introduzir uma data. 
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 RELATÓRIO ESPECIAL DE SITUAÇÃO - POPULAÇÃO 

 
1 - Características da ocorrência 
 

Id ocorrência Data/hora do alerta Tipo de ocorrência 

     

            

Data/hora ocorrência Local Freguesia 

            Escolha um item. 
Coordenadas Código SIG Freguesias afetadas 

Lat.       
      

Escolha um item. Escolha um item. 

Long.       Escolha um item. Escolha um item. 
Observações 

 

      

 
2 – Danos humanos 

Vítimas 

Feridos Mortos Desaparecidos Desalojados Evacuados 

Ligeiros      
                         

Graves      

 

 
3 - Meios e recursos disponíveis 

Socorro 

  [Tipo] 

Assistência médica        

Evacuação médica        

Postos de triagem        

Equipamento        

Viaturas        

Recursos        
 

Evacuação 

  [Tipo] 

Transportes        

Equipamento        

Recursos        

 
Alojamento 
 

Unidade hoteleiras        

Lares / albergues        

Residências  de emergência        

Centros de dia        

Pavilhões desportivos municipais        

Escolas da rede pública        

Pontos de encontro  Centros de Apoio à População- CAP 
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4 - Forças empenhadas 

Força 
Recursos 

humanos 
Veículos 

Outros meios 
Ligeiros Pesados 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Observações | Anexos | Informação Complementar 

 

      

 
Responsável:       Data | Hora: Clique aqui para introduzir uma data. 
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 RELATÓRIO ESPECIAL DE SITUAÇÃO - MORTUÁRIA 

 
1 - Características da ocorrência 
 

Id ocorrência Data/hora do alerta Tipo de ocorrência 

     

            

Data/hora ocorrência Local Freguesia 

            Escolha um item. 
Coordenadas Código SIG Freguesias afetadas 

Lat.       
      

Escolha um item. Escolha um item. 

Long.       Escolha um item. Escolha um item. 
Observações 

 

      

 
2 – Estruturas de apoio e zonas de concentração de cadáveres 
 

Número de mortos Zona de reunião de mortos (ZRnM) Necrotério provisório 

               

 

Observações 

 

      

 
3 - Meios e recursos disponíveis 

 
Transporte de cadáveres 

  Tipo Qtd. Observações 

Polícia Segurança Pública                   
Corpo Bombeiros Voluntários                   
Cruz Vermelha Portuguesa                   
Forças Armadas                   
                        
                        

 

Outros meios e recursos 

  Tipo Qtd. Observações 

Sistema de frio                   
Equipamento                   
Apoio técnico                   
Apoio religioso                   
Armazenamento                   
Agentes funerários                   
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4 - Forças empenhadas 

Força 
Recursos 

humanos 
Meios materiais 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Observações | Anexos | Informação Complementar 

 

      

 
Responsável:       Data | Hora: Clique aqui para introduzir uma data. 
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 RELATÓRIO FINAL DE SITUAÇÃO 

 
1 - Ocorrência 
 

Id ocorrência Data/hora do alerta Tipo de ocorrência 

     

            

Data/hora ocorrência Local Freguesia 

            Escolha um item. 
Coordenadas Código SIG Freguesias afetadas 

Lat.       
      

Escolha um item. Escolha um item. 

Long.       Escolha um item. Escolha um item. 
 

[descrição sumária das causas e circunstâncias da ocorrência ]  

      

 
2 - Danos 
 

[referir principais efeitos e consequências da ocorrência, nomeadamente a existência de vítimas e de danos em edifícios e infraestruturas]  

      

 
3 – Medidas adotadas 
 

[referir as principais medidas/decisões adotadas, tendo em consideração as diferentes áreas e necessidades de intervenção]  

      

 
4 - Meios e forças envolvidas 
 

[referência aos principais meios e forças empenhadas nas operações]  

      

 

5 – Avaliação – recomendações 
 

[identificação das principais dificuldades e falhas sentidas nos diferentes níveis de gestão da emergência, com indicação de propostas de resolução]  
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O Diretor do Plano:       Data: Clique aqui para introduzir uma data. 
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 REQUISIÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 

Id ocorrência      

 

Entidade requisitante 

Nome        

Morada       Código postal      -             

Freguesia       Concelho       Telefone       

Fax       E-mail       @       

 
 

Bens, equipamentos e serviços requisitados [Especificações] Quantidade 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Finalidade da requisição 

      

 

Responsável:       Data | Hora: Clique aqui para introduzir uma data. 
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Modelos de Comunicados 
 
 

 
 

COMUNICADO À POPULAÇÃO DE LISBOA 
 
 
 

[entidade que emite o comunicado] vem por este meio informar todos os munícipes relativamente  [tipo/natureza 

do acontecimento] que se registou [referência espácio-temporal]. 

 
De acordo com as informações que dispomos, a situação teve origem [referência às causas e circunstâncias da 
situação], tendo originado [principais efeitos/consequências]. 
 
Neste momento, encontram-se a decorrer as operações de resposta à situação, envolvendo diversos meios, 
nomeadamente [referência aos meios e/ou entidades envolvidas]. 
 
Recomenda-se à população [principais orientação/procedimentos que devem ser adotados pela população]. 
 
Com base na avaliação que foi realizada, prevê-se [referência à evolução da situação]. 
 
Continuaremos a acompanhar em permanência o desenrolar das operações, realizando um novo ponto-de-
situação [referência à data/hora ou às circunstâncias em que será efetuado novo comunicado] .  
 
 
 
[data e hora do comunicado] 
 
[identificação do responsável] 
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DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ALERTA DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 

 

Na sequência [referir o tipo de acidente grave ou catástrofe] registado [referência espácio-temporal] que originou 

[indicar as consequências], o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nos termos do disposto no n.º 1, do 

artigo 13º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, declara a Situação de Alerta. 

 

A presente declaração, que abrange uma área de aproximadamente [dimensão de área – ha/km2] da cidade, 

correspondente [indicar a freguesia ou as freguesias abrangidas], produz efeitos imediatos e mantém-se válida 

por um período estimado de [indicar número de dias]dias, a contar da data de assinatura, sem prejuízo de 

prorrogação caso a situação o justifique. 

 

Para os efeitos do disposto no artigo 15º do diploma anteriormente referido, [é / foi – escolher a opção 

correta]convocada uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil de Lisboa, no sentido de 

assegurar a coordenação política e institucional das ações a desenvolver, bem como avaliar a necessidade de 

ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lisboa (PMEPCL). 

 

No decurso da presente Situação de Alerta, a estrutura de coordenação e controlo será assegurada pela 

Comissão Municipal de Proteção Civil de Lisboa (CMPCL), recorrendo aos meios disponíveis e previstos no 

PMEPCL 

 

No teatro de operações, o comando é assumido pelo Comandante das Operações de Socorro (COS), o qual se 

articulará com a CMPCL através dos mecanismos definidos no PMEPCL. 

 

A coordenação técnica e operacional dos serviços e agentes de proteção civil, bem como dos meios e recursos 

a utilizar obedecerá aos procedimentos definidos no PMEPCL, documento onde também se estabelecem as 

orientações relativas aos procedimentos de coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança. 

 

Sem prejuízo do disposto no PMEPCL, adotam-se, ainda, as seguintes medidas…. [especificar] 

 

Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 11º da Lei 27/2006, de 3 de julho, «[…], todos os cidadãos e demais 

entidades privadas estão obrigados, na área abrangida, a prestar às autoridades de proteção civil a colaboração 

pessoal que lhes for requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes forem dirigidas e correspondendo 

às respetivas solicitações.[…]» 

 

De acordo com o n.º 2 do artigo 15º, os meios de comunicação social, em particular as rádios e as televisões, 

encontram-se sujeitos ao dever especial de colaboração com a estrutura de coordenação, visando a divulgação 

das informações relevantes relativas à situação. 
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A presente declaração, bem como a sua prorrogação, alteração e revogação, é publicada por Edital a afixar nos 

lugares de estilo, assegurando-se, igualmente, a sua divulgação pública no portal de internet do município 

(www.cm-lisboa.pt) 

 

 

 

 

Lisboa, [dia] de [mês] de [ano] 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 

 

____________________________________ 

http://www.cm-lisboa.pt/
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4 – Lista de distribuição  
Tabela 30 - Lista de distribuição 

 

Entidade | estrutura 

 

[suporte |  

modo envio] 

ACES - Agrupamentos dos Centros de Saúde  

AEP - Associação Escoteiros de Portugal  

AGP - Associação de Guias de Portugal  

Agrupamentos Hospitalares   

ANA - Aeroportos de Portugal  

ANAC- Autoridade Nacional de Aviação Civil  

ANPC - 2º Comandante Operacional Distrital  

ANPC - Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Agrupamento Sul  

ANPC - Comandante Operacional Distrital  

ANPC - Comando Nacional de Operações de Socorro  

APL - Administração do Porto de Lisboa  

ARSLVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Associação de Radioamadores   

Bombeiros Voluntários da Ajuda  

Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo  

Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique  

Bombeiros Voluntários de Lisboa  

Bombeiros Voluntários do Beato   

Bombeiros Voluntários Lisbonenses  

CML – DMC - Direção Municipal de Cultura  

CML – DMED - Direção Municipal de Educação e Desporto  

CML – DMEVAE - Direção Municipal da Estrutura Verde, Ambiente e Energia   

CML – DMF - Direção Municipal de Finanças  

CML – DMGP - Direção Municipal de Gestão Patrimonial  

CML – DMHDL - Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local  

CML – DMMT - Direção Municipal de Mobilidade e Transportes  

CML – DMPO - Direção Municipal de Projeto e Obras   

CML – DMRH - Direção Municipal de Recursos Humanos  

CML – DMU - Direção Municipal de Urbanismo  

CML – DSI – Departamento de Sistemas de Informação  

CML – PM - Polícia Municipal  

CML – RSB - Regimento de Sapadores Bombeiros  

CML – SG - Secretaria Geral  

CML – UCT - Unidade de Coordenação Territorial   

CML - Vereadores  

CNE - Corpo Nacional de Escutas  

Concessionárias de Autoestradas (Brisa)  

CP- Comboios de Portugal    

CPL - Capitania do Porto de Lisboa  

CVP - Cruz Vermelha Portuguesa  

EDP – Energias de Portugal (distribuição)  
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EPAL - Empresa Pública de Águas Livres de Lisboa  

Fertagus   

GNR - Guarda Nacional Republicana  

INEM-Instituto Nacional de Emergência Médica  

INMLCF - Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses   

IP – Infraestruturas de Portugal   

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera  

ISS - Instituto de Segurança Social, I.P.  

JF – Juntas de Freguesia   

LisboaGás / GalpEnergia  

LNEC/ UL/ UNL/ IUL   

Lusoponte  

Moto Clube de Lisboa  

MP - Ministério Publico  

Operadoras de redes de comunicações públicas móveis  

Transportes de Lisboa (Carris, Metropolitano)   

Transportes Tejo (Transtejo/ Soflusa)  

PJ - Polícia Judiciária  

Presidente da Assembleia Municipal  

Presidente da Câmara Municipal  

PSP - Polícia de Segurança Pública  

SCML - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa  

SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  

VALORSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste  
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ANEXO 1 – PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS DE RELEVÂNCIA OPERACIONAL 

 

Administração Pública  
A cidade de Lisboa, enquanto capital administrativa, política e financeira do país concentra diversos 
conjuntos de edifícios com funções especiais, não só de índole local mas também de nível regional, 
nacional ou mesmo internacional.  
 
Saúde 
É em Lisboa que se encontram a maior parte dos equipamentos de saúde existentes na AML, e considerando 

apenas as unidades hospitalares, esta concentração é ainda mais evidente: 73% dos hospitais (públicos e 

privados) estão localizados em Lisboa. Só no concelho existem mais de 70 equipamentos, contabilizando 

hospitais (públicos e privados) e centros de saúde. Estes equipamentos têm importância extrema e 

desempenham um papel primordial nas operações decorrentes de uma situação de emergência. É ainda de 

referir que grande parte dos hospitais instalados na área do município de Lisboa apresenta uma zona de 

influência que ultrapassa os limites do concelho. 

 

Abastecimento de água 
O sistema de abastecimento desenvolve-se desde a albufeira de Castelo do Bode até à cidade de Lisboa. Este 

abastecimento é da responsabilidade da EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA e baseia-se em três 

sistemas de adução: 

 Sistema do Aqueduto do Alviela que capta, trata e transporta água, numa distância de 114 km, desde a 

nascente dos Olhos de Água do Alviela, até ao reservatório e estação elevatória dos Barbadinhos.  

 Sistema do Aqueduto do Tejo, com 42 km de extensão que transporta as águas desde os aluviões das 

margens do Tejo (Azambuja) e as águas superficiais do rio até ao reservatório e estação elevatória dos 

Olivais.  

 Subsistema de Castelo de Bode e adutora Vila Franca de Xira – Telheiras que transporta a água desde a 

albufeira até à central elevatória de Vila Franca de Xira, por meio de um adutor e daí até ao reservatório de 

Telheiras. 

A rede de distribuição é constituída por condutas principais de elevação e distribuição, e por outras que 

abastecem diretamente o cliente, num comprimento total aproximadamente 1500 km. 

 

A gestão da rede de distribuição é suportada por um conjunto de infraestruturas e órgãos, designadamente 

reservatórios, estações elevatórias, grupos eletrobomba, postos de cloragem, e mais de 86.000 ramais de 

ligação aos prédios. O sistema de adutores de distribuição está organizado em quatro zonas, conforme a altitude 

a que as mesmas se encontram (zonas superior, alta, média e baixa). 

 

Rede Eléctrica 
A REN - Rede Eléctrica Nacional S.A., concessionária da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT), 

assegura em Portugal Continental o transporte de energia elétrica em Muito Alta Tensão (400, 220 e 150 kV). A 

EDP Distribuição é a entidade concessionária da rede nacional de distribuição em Alta e Média Tensão no 

concelho. 

Os grandes centros de produção estão diretamente ligados à rede de transporte em Muito Alta Tensão (220 kV, 

no caso de Lisboa) em instalações designadas por subestações. Existem em funcionamento três destas 

estruturas no concelho, responsáveis pela transformação de Muito Alta para Alta Tensão (220/60kV), também da 

responsabilidade da REN: Carriche, Sete Rios e Zambujal. 

A partir destas subestações da RNT, os operadores das redes de distribuição vão buscar a energia, passível de 

ser encaminhada para outras subestações, nas quais é feita a transformação de Alta para Média Tensão 

(60kV/10 kV, no caso de Lisboa) e, a partir daí, encaminhada para consumo final. Existem no concelho 24 
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subestações da responsabilidade da EDP Distribuição: Aeroporto, Alameda, Alto do Lumiar, Amoreiras, Arco 

Carvalhão, Boavista, Central Tejo, Colombo, Entrecampos, Expo Norte, Expo Sul, Gago Coutinho, Luz, Marvila, 

Norte, Parque, Praça da Figueira, Santa Marta, São Ciro, Senhor Roubado, Telheiras, Vale Escuro, Xabregas e 

Zambujal. 

Além das subestações, as redes de distribuição são constituídas por linhas e cabos, os postos de transformação 

e seccionamento e equipamentos acessórios necessários à sua exploração, assim como as ligações a 

instalações consumidoras e as instalações de iluminação pública, cuja gestão é efetuada pela CML. 

Todas as linhas de transporte em Lisboa são feitas através de cabos subterrâneos.  

 

Rede de gás 
Todo o gás natural consumido em Portugal é originário de países terceiros, sendo os principais países 

fornecedores a Argélia e a Nigéria. A organização do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN) assenta 

fundamentalmente na exploração da rede pública de gás natural, constituída pela Rede Nacional de Transporte 

(operada pela REN Gasodutos e sem infraestruturas no concelho de lisboa), Instalações de Armazenamento e 

Terminais de GNL e pela Rede Nacional de Distribuição de Gás Natural. 

O gás natural chega a Lisboa através do gasoduto, que tem o ponto final na estação de regulação de pressão e 

medição localizado em Frielas (Loures). A operadora responsável pela rede de distribuição em média e baixa 

pressão no distrito e no concelho de Lisboa é a LisboaGás. 

Segundo o cadastro cedido pela Lisboagás, o gás natural em Lisboa é transportado em tubagens de aço ou 

polietileno, às pressões de 4 e 1,5 bar (média pressão) ou 100, 50, ou 22 mbar (baixa pressão) tendo a rede de 

distribuição mais de 1 500 km de extensão para servir todo o concelho.  

 

Rede de Saneamento 
Os sistemas para drenagem das águas residuais da cidade de Lisboa têm por fim assegurar as condições de 

salubridade e de encaminhamento de efluentes de forma planeada. 

De acordo com a definição apresentada pelo Departamento de Saneamento da CML considera-se como rede de 

saneamento “o conjunto de coletores e de outros órgãos que fazem a drenagem, isto é, que recebem e 

transportam as águas residuais das áreas urbanas”.  

As redes de drenagem de Lisboa, construídas de acordo com as necessidades de expansão da cidade, 

compreendem aproximadamente 1500 km de coletores municipais (de materiais e dimensões variáveis), 

milhares de ramais prediais de ligação, intercetores de águas residuais domésticas, Estações de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR), além de outras infraestruturas como emissários, condutas elevatórias, reservatórios de 

regularização e estações elevatórias. 

Este sistema é constituído por 21 bacias pluviais, agregadas em 7 bacias de águas residuais. Esta diferença é 

explicada pela construção de sistemas intercetores que agregam várias bacias pluviais em bacias residuais, de 

maiores dimensões, encaminhando os efluentes para 3 subsistemas de drenagem principais: Beirolas, Alcântara 

e Chelas.  

 

De acordo com dados publicados no REOT (2009), a maior parte da área no concelho é servida pelo sistema 

unitário (coletores únicos para águas residuais domésticas e pluviais), na sua maioria encaminhadas às ETARS 

de acordo com o princípio do escoamento em superfície livre, ou seja, o do encaminhamento das águas de cotas 

superiores para cotas inferiores. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo INE referentes em 2009, 100% da população do concelho era 

servida por instalações de tratamento de águas. 

 

A CML é entidade responsável pelas infraestruturas que permitem a condução de águas residuais até aos 

pontos de entrega. A empresa Águas do Tejo Atlântico- Grupo Águas de Portugal é responsável pela “gestão em 
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alta” das infraestruturas e da recolha nos pontos de entrega da rede camarária, o transporte (para os coletores 

de grandes dimensões, como os intercetores situados ao longo da zona ribeirinha), o tratamento (fazendo a 

gestão das 3 ETAR’s) e a rejeição das águas residuais.  

O subsistema de Alcântara é constituído pela ETAR e por onze estações elevatórias distribuídas ao longo do rio 

Tejo, entre Algés e Alfama e por 22,4 km de sistema intercetor. 

 

Outra das infraestruturas de drenagem fundamental deste Subsistema é o Caneiro de Alcântara, através do qual 

afluem as águas residuais da zona norte do concelho. A ETAR serve uma população de 756000 habitantes, de 

grande parte do município de Lisboa, Amadora e Oeiras. 

 

Esta ETAR, que entrou em funcionamento em dezembro de 1989 com tratamento primário e desinfeção com 

cloro, foi sujeita a obras de ampliação e beneficiação, estando a funcionar desde outubro de 2009. Com um 

caudal de dimensionamento de 6,6 m3/s, tem capacidade para tratar 3,3m3/s com tratamento secundário, 

desinfeção radiação ultravioleta e desodorização. Quando o caudal de 3,3m3/s (caudal de tempo seco) é 

ultrapassado, o efluente é sujeito a tratamento primário com adição de reagentes (cloro férrico e floculantes) e 

micro-areia. As lamas resultantes são espessadas, desidratadas em centrífugas e estabilizadas quimicamente 

antes do envio para destino final (valorização agrícola). 

Com a entrada em funcionamento dos Intercetores do Largo Chafariz de Dentro – Terreiro do Paço – Cais do 

Sodré, os caudais provenientes da Bacia da Baixa são conduzidos até à ETAR de Alcântara. 

O Subsistema de Chelas é constituído pela ETAR, cinco estações elevatórias e pelo sistema interceptor, com 

cerca de 5 km de extensão, que se desenvolve de Santa Apolónia ao Beato. 

A ETAR que serve a zona central de Lisboa tem capacidade para tratar 52 500 m3/dia e possui tratamento 

terciário e de afinação através da filtração e desinfeção final do efluente por radiação ultravioleta, o que permite 

a sua reutilização. Esta estação foi concebida para desodorizar todas as zonas potencialmente produtoras de 

maus odores. Inclui ainda digestão anaeróbia de lamas, o que permite produzir energia elétrica, posteriormente 

desidratadas em centrífugas. 

O subsistema de Beirolas compreende a ETAR (localizada junto à Ponte Vasco da Gama) e oito estações 

elevatórias que contribuem com cerca de 80% do caudal afluente deste sistema. O sistema intercetor, com mais 

de 18 km, inicia-se na Calçada do Grilo e estende-se até Sacavém.  

Esta ETAR, que serve a zona oriental de Lisboa e parte do município de Loures, utiliza o tratamento terciário por 

lamas ativadas em biomassa dispersa, incluindo filtração e desinfeção do efluente, com vista a potencial 

reutilização. Inclui ainda, digestão anaeróbia de lamas que são posteriormente são desidratadas 

mecanicamente. Esta estação tem capacidade para tratar 54 500m3/dia, destacando-se a relevante contribuição 

de efluentes de origem industrial. 

 

Infraestruturas Rodoviárias 
A rede rodoviária assume uma importância nevrálgica em termos de planeamento de emergência. Com 

características heterogéneas e diversificadas, esta rede pode ser classificada em municipal e supralocal e 

possibilita o estabelecimento diário de diferentes tipos de ligações em relação à cidade. 

Segundo o REOT, a rede viária deve ser ordenada e hierarquizada de acordo com as funções e características 

das rodovias em cinco níveis: 

 1º Nível – Rede Estruturante – assegura as ligações interconcelhias e de atravessamento, assim como as 

deslocações de maior distância dentro da cidade de Lisboa; 

 2º Nível – Rede de Distribuição Principal – assegura a distribuição dos maiores fluxos de tráfego internos ao 

município, os percursos médios e o acesso à rede estruturante; 

 3º Nível – Rede de Distribuição Secundária – composta por vias internas e assegura a distribuição de 

proximidade e o encaminhamento dos fluxos de tráfego para as vias de nível superior; 
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 4º Nível – Rede de Distribuição Local (rede de proximidade) – é composto pelas vias estruturantes ao nível 

do bairro, com alguma capacidade de escoamento, mas onde o elemento principal é já o peão; 

 5º Nível – Rede de Acesso Local (rede de bairro) – garante o acesso rodoviário ao edificado, reunindo 

condições privilegiadas para a circulação pedonal. 

 

De entre os diversos eixos que servem a cidade, destacam-se os principais corredores de acesso: 

 Cascais (IC15 e EN6/ Avenida Marginal); 

 Sintra/ Amadora (IC19 e EN117); 

 Amadora/ Loures (IC22/ Radial de Odivelas); 

 Oeste (IC1/ A8); 

 Norte (IP1/A1, EN10 e IC2/ Variante à EN10); 

 Ponte Vasco da Gama (IC13/ A12); 

 Ponte 25 de Abril (IP2/ A2). 

 

Em termos estruturantes, a rede viária da cidade é do tipo radioconcêntrico incompleto porque os eixos radiais e 

particularmente os concêntricos apresentam ainda descontinuidade entre si. Às descontinuidades físicas 

acrescem as capacidades que reforçam as distorções da estrutura das ligações proporcionadas pela rede. Esta 

situação tem vindo a ser melhorada relativamente ao início dos anos 90. 

A construção de parte do IC17, a finalização do Eixo N/S e da ligação deste e da 2ª Circular à CRIL trouxeram 

melhorias na acessibilidade aos municípios limítrofes e reduziram a carga sobre a rede de distribuição principal 

da cidade, quer do tráfego de atravessamento, quer do tráfego com origem e destino na cidade. 

Circulam por esta rede um número diversificado de veículos de transporte rodoviário de passageiros e de 

mercadorias, de operadores públicos e privados. 

Quanto aos operadores de transporte, consideram-se, pela sua relevância, duas grandes situações: 

 Os operadores intrinsecamente urbanos, exercendo a sua atividade maioritariamente na área do concelho 

de Lisboa, designadamente os táxis e a Carris; 

 Os operadores que efetuam ligações entre Lisboa e outras regiões, periféricas ou não, nomeadamente os 

que garantem carreiras expresso, suburbanas/interurbanas e internacionais. 

 

Infraestruturas Ferroviárias 
A rede ferroviária existente no concelho de Lisboa integra infraestruturas da Infraestruturas de Portugal,  

Metropolitano de Lisboa, EP-ML, e Companhia Carris de Ferro de Lisboa – CARRIS, neste último caso no que 

se refere a elétricos e ascensores. 

 

Caminhos de ferro 

A gestão da infraestrutura da rede ferroviária que serve o concelho de Lisboa é da responsabilidade da 

Infraestruturas de Portugal. Junto à estação do Braço de Prata, localiza-se o Centro de Coordenação 

Operacional de Lisboa. 

Em termos genéricos, a rede ferroviária presente no concelho caracteriza-se por apresentar troços de via larga 

dupla ou múltipla embora persistam ainda alguns casos de linha única (como o ramal de Alcântara e a 

concordância de Xabregas). 

Como parte integrante da rede ferroviária da I.P. existem 16 estações ferroviárias com valências, características 

e dimensões distintas. 

Presentemente, a rede ferroviária que atravessa a cidade de Lisboa e que se encontra em exploração, integra as 

seguintes linhas, ramais e concordâncias:  

 Linha do Norte/Linha da Azambuja; 

 Linha de Cascais; 
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 Linha de Sintra/Linha do Oeste; 

 Linha de Cintura e Ramal de Alcântara; 

 Linha do Sul/Linha do Sado; 

 Concordância de Xabregas; 

 Concordância de Sete Rios. 

Esta rede ferroviária, explorada em termos de transporte pela CP E.P.E. (exceto na linha do Sul) permite a 

deslocação de passageiros dentro do concelho e concelhos limítrofes a continuidade necessária às composições 

de longo curso de e para Lisboa. É relevante o movimento de composições e de passageiros ao longo do dia, 

especialmente em dias úteis. 

 

Linha do Norte/Linha da Azambuja - O traçado da linha do Norte compreende as estações de Santa Apolónia, 

Braço de Prata e a Gare do Oriente. Esta infraestrutura que desempenha simultaneamente funções suburbanas, 

regionais, nacionais ou internacionais, é utilizada no transporte de passageiros e mercadorias, através da ligação 

entre Santa Apolónia e a APL. A Linha da Azambuja utiliza as infraestruturas da linha do Norte, no que se refere 

ao ramal de Santa Apolónia, mas difere no tipo de funções por corresponder a uma ligação de cariz suburbano. 

A primeira estação desta linha coincide com a Gare do Oriente, sendo posteriormente ramificada na estação de 

Braço de Prata em dois ramais: o de Santa Apolónia e o de Alcântara-Terra (com ligação a Alcântara-Mar). Entre 

a Gare do Oriente e Alcântara-Terra situam-se as estações de Braço de Prata, Marvila, Chelas, Roma/Areeiro, 

Entrecampos, Sete Rios/Jardim Zoológico e Campolide, permitindo esta última, a ligação à linha de Sintra. 

Linha de Cascais - Esta infraestrutura é uma linha suburbana de transportes de passageiros. Apenas parte do 

seu traçado se localiza no interior do concelho, ou seja, o troço entre as estações do Cais do Sodré e Algés e as 

estações de Santos, Alcântara-Mar e Belém. 

Linha de Sintra/Linha do Oeste - A infraestrutura que estabelece a ligação suburbana entre Lisboa e 

Sintra/Meleças coincide com o principal corredor de transportes públicos de passageiros de acesso a Lisboa. O 

troço situado no concelho compreende as estações da Gare do Oriente, Braço de Prata, Marvila, Chelas, 

Roma/Areeiro, Entrecampos, Jardim Zoológico/Sete Rios, Benfica, Campolide e Alcântara-Terra. Esta linha 

integra ainda o ramal Rossio-Campolide cujo traçado é estabelecido por túnel (com uma extensão aproximada 

de 2,75 km) atravessando de S para N a Calçada da Glória, Rua da Mãe d´Água/Rua da Conceição à Glória, 

Jardim Botânico, Rua Braamcamp/Rua Alexandre Herculano, Amoreiras e Campolide. 

Linha de Cintura e Ramal de Alcântara - A linha de Cintura apresenta uma importância nevrálgica na rede 

ferroviária do concelho. Para este eixo circular, com uma extensão de 11,3 km, confluem as linhas suburbanas 

de passageiros de Sintra, Azambuja e do Eixo N-S e atravessa as estações de Roma-Areeiro, Entrecampos, 

Sete Rios, Campolide e Alcântara-Terra. Por esta via são efetuados atravessamentos de mercadorias de longo 

curso, com origem/destino nas linhas do Oeste, Norte ou no Ramal de Alcântara. Este ramal inicia-se em 

Campolide e termina no apeadeiro de Alcântara-Terra, efetuando ligação a Alcântara-Mar e desta às linhas do 

Porto de Lisboa, percorre de norte para sul, ao longo de aproximadamente 510 m, um túnel entre o Casal 

Ventoso de Baixo e a Rua Maria Pia. 

Eixo Ferroviário Norte/Sul (ligação Lisboa-Setúbal) - O Eixo Ferroviário Norte/Sul articula as comunicações 

entre a estação de Roma/Areeiro e a cidade de Setúbal e é explorado pela Fertagus). No interior do concelho 

apenas estão situadas as estações de Roma-Areeiro, Entrecampos, Sete Rios/Jardim Zoológico e Campolide. 

Esta infraestrutura, além de fazer ligação com a Linha do Sul, desempenha funções suburbanas entre Lisboa e 

os concelhos da margem Sul, efetuando ligações com as linhas de Sintra e da Azambuja e com a rede de 

transportes públicos de Lisboa. 

Concordância de Xabregas - Esta infraestrutura de via larga única, situa-se entre a estação de Chelas e o 

Largo Marquês de Niza / Beco dos Toucinheiros, onde conflui com as Linhas do Norte e da Azambuja. Atravessa 

um túnel de 200 m. 
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Concordância de Sete Rios - Com uma extensão de 3 km, esta infraestrutura localiza-se entre as estações de 

Sete Rios e de Benfica. 

 

Metropolitano de Lisboa  

A missão do Metropolitano de Lisboa (ML) é a prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de 

Passageiros. Inaugurado em 1959, desempenha um papel importante no transporte dos habitantes de Lisboa e 

na distribuição urbana dos fluxos suburbanos, tendo transportado 154 milhões de passageiros no ano de 2012. 

Em 2012, o prolongamento da Linha Vermelha entre o Oriente e o Aeroporto configurou um passo importante 

para as acessibilidades na Área Metropolitana de Lisboa, com especial impacto nas acessibilidades ao 

Aeroporto de Lisboa. 

A rede de metropolitano é atualmente constituída por quatro linhas, pelas quais se dispersam 55 estações, 52 

das quais internas ao concelho, ao longo de uma extensão de aproximadamente 43,2 km. São elas: 

 Linha Azul – Santa Apolónia (S) / Amadora-Este (N), sendo a estação da Pontinha situada nos limites 

do concelho; 

 Linha Verde – Cais do Sodré (S) / Telheiras (N), com todo o traçado em território municipal; 

 Linha Amarela – Rato (S) / Odivelas (N), com esta última estação a localizar-se no exterior do concelho; 

 Linha Vermelha – São Sebastião (W) / Aeroporto (E), traçado interior ao concelho. 

As estações onde se verificam maiores movimentos de entrada e saída de passageiros coincidem com as 

estações de cruzamento de linhas: Baixa-Chiado, Marquês de Pombal, São Sebastião, Campo Grande, 

Saldanha e Alameda. 

Além das obras em curso (fora do concelho), está em estudo o prolongamento de todas as linhas em 

exploração, contemplando um acréscimo de 29 estações e 26,2 km. 

 

Electricos e elevadores 

Para além das carreiras de autocarros (78 carreiras servidas por 745 autocarros, com uma extensão de 667 km), 

a rede da Carris ainda integra as infraestruturas correspondentes aos carris do elétrico, por onde circulam 

diariamente cinco carreiras, três ascensores e um elevador. 

Atualmente, a CARRIS dispõe de carris de eléctrico com uma extensão de cerca de 48 km, que efetuam os 

seguintes percursos: 

 Carreira 12 – Praça da Figueira – Praça da Figueira 

 Carreira 15 – Praça da Figueira – Algés  

 Carreira 18 – Rua da Alfândega – Cemitério da Ajuda 

 Carreira 25 – Rua Alfândega – Campo de Ourique 

 Carreira 28 – Martim Moniz – Campo Ourique 

 

Classificados como Monumentos Nacionais em Fevereiro de 2002, os três ascensores e o elevador efetuam os 

seguintes percursos: 

 Ascensor da Glória: Praça dos Restauradores – Rua de São Pedro de Alcântara (Bairro Alto); 

 Ascensor da Bica: Rua de São Paulo (Rua Duarte Belo) – Largo de Calhariz; 

 Ascensor do Lavra: Largo da Anunciada – Travessa do Forno do Torel; 

 Elevador de Santa Justa: Largo do Carmo – Rua do Ouro. 

 

Infraestruturas de Transporte Marítimo e Fluvial  

A frente ribeirinha de Lisboa estende-se ao longo de mais de 21 km, de Algés ao Rio Trancão, encontrando-se a 

margem enrocada ao longo de toda a sua extensão, com uma cota que varia normalmente entre os 3 e os 4 m 

de altura. 
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As zonas da margem ribeirinha em que se encontram implantadas as infraestruturas de transporte marítimo e 

fluvial estão sobre a gestão da APL. 

O estuário do Rio Tejo oferece ao Porto de Lisboa excelentes condições de navegação, tanto aos navios de 

grande porte como ao restante tráfego fluvial e ao desporto náutico. 

O porto está equipado com três terminais de cruzeiros – o terminal de Cruzeiros de Lisboa (Santa Apolónia e 

Jardim do Tabaco), Alcântara e Rocha Conde de Óbidos. O porto de Lisboa regista actualmente mais de 500 mil 

passageiros/ano, segundo dados do Porto de Lisboa. Para náutica de recreio existem em Lisboa quatro docas – 

Alcântara, Santo Amaro, Belém e Bom Sucesso, com capacidade para 1128 embarcações. 

A ligação fluvial entre Lisboa e a margem Sul do Tejo é da maior importância para as populações, em especial 

para as que, vivendo numa das margens e trabalhando na outra, efetuam diariamente um movimento pendular 

muito expressivo. 

As embarcações de passageiros e veículos que efetuam as ligações entre as duas margens estão agrupadas 

em duas grandes empresas do mesmo grupo empresarial: a Transtejo e  Soflusa. Estas efetuam carreiras 

regulares a partir dos nove terminais fluviais existentes nas duas margens, sendo três deles em Lisboa: Belém, 

Cais do Sodré e Terreiro do Paço, com ligações a Porto Brandão e Trafaria, Cacilhas e Seixal e Barreiro e 

Montijo, respetivamente 

No ano de 2013, registaram-se no Cais do Sodré e do Terreiro do Paço de cerca de 11 milhões de passageiros 

em cada terminal fluvial e cerca de 540 mil passageiros no terminal de Belém. 

 

Infraestruturas de Transporte Aéreo  

A principal infraestrutura de transporte aéreo em Lisboa é o Aeroporto Internacional de Lisboa, ou Aeroporto 

Humberto Delgado ou ainda Aeroporto da Portela. No que respeita à utilização de helicópteros, existem diversos 

heliportos que servem os principais hospitais da cidade: Hospital de Santa Maria, de São Francisco Xavier e da 

Academia Militar, que poderá servir o Hospital de São José, e o dos Capuchos. No caso destas estruturas 

ficarem inoperacionais ou com excesso de tráfego, poderão ser considerados como alternativa outros espaços, 

desde que sejam suficientemente amplos e pouco inclinados. 

Quanto ao Aeroporto Humberto Delgado, o mais importante e movimentado aeroporto nacional, tem contribuído 

para o desenvolvimento económico da cidade e de toda a região de Lisboa. Situa-se na freguesia dos Olivais, a 

7 km do centro da cidade e encontra-se rodeado por uma densa malha urbana. 

Em 2017 passaram pelo aeroporto da Portela mais de 26 milhões de passageiros, quando em 2013 tinham sido 

apenas cerca de 16 milhões, o que reflecte um incremento muito significativo na utilização deste tipo de 

infraestrutura.  

A gestão das infraestruturas aeroportuárias está a cargo da ANA - Aeroportos de Portugal S.A., prestando a NAV 

Portugal, E.P.E um serviço público de navegação aérea para apoio à aviação civil, assegurando a exploração e 

desenvolvimento das infraestruturas e serviços de apoio à navegação aérea, designadamente a gestão do 

tráfego aéreo. Tem também a seu cargo o desenvolvimento, instalação, gestão e exploração dos inerentes 

sistemas de comunicações, navegação, vigilância e infraestruturas associadas. 

O aeroporto possui duas pistas cruzadas, a 03-21 com 3805 m de comprimento e a 17-35 com 2400 m de 

comprimento, ambas com 45 m de largura.  

As rotas de aproximação constituem corredores aéreos bem definidos no espaço, constituindo-se como as 

principais áreas de risco para a cidade. Dependendo do período do dia ou da noite e da densidade de edifícios e 

população residente/presente, é possível determinar os locais passíveis de serem afetados por um acidente 

aéreo. Assim, as freguesias atravessadas pelos dois corredores de aproximação são: 

 Corredor 17-35: Santa Maria Maior, São Vicente, Areeiro, Beato, Marvila, Alvalade, Olivais; 

 Corredor 03-21: Alcântara, Estrela, Campo de Ourique, Campolide, Avenidas Novas, São Domingos de 

Benfica, Alvalade, Lumiar, Olivais. 
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O Aeroporto da Portela dispõe de dois terminais civis e ainda um militar, o Aeródromo de Trânsito nº 1 (AT1), 

vulgarmente conhecido como o Aeroporto Militar de Figo Maduro, que tem por missão primária manter 

permanentemente a capacidade de execução militar e proceder quando necessário, às tarefas de movimento e 

despacho de aeronaves, de passageiros, de correio e assistência de placas. 

 

Equipamentos de Justiça, Segurança e Defesa  

Lisboa, na sua qualidade de capital, concentra um grande número de edifícios e equipamentos, cuja importância 

por vezes extravasa a dimensão municipal, e que importa salvaguardar, nomeadamente tribunais nacionais e 

regionais, estabelecimentos prisionais, Polícia judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e ainda várias 

instalações militares. 

 

Obras de Arte de engenharia  

De acordo com o último levantamento efetuado pelo SMPC, integram a rede viária de Lisboa 236 obras de arte 

de engenharia. Considerando respetivamente as vias superiores e inferiores, foi atribuída a seguinte 

classificação: 

 Ferroviário e ferroviário – rodoviário; 

 Metropolitano e metropolitano-ferroviário; 

 Túnel e túnel ferroviário; 

 Viaduto. 
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ANEXO 2 – CARTOGRAFIA DE SUPORTE ÀS OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

1. Zonas de Concentração e Reserva 
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2. Zonas de Concentração e Irradiação 
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3. Zonas de Concentração e Apoio Psicossocial  
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4. Postos Médicos Avançados (PMA) 

 
  



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lisboa –PMEPCL                                                               

 

142 

Câmara Municipal de Lisboa | Serviço Municipal de Proteção Civil | 2017 

 

 

5. Necrotério Provisório 

 
  



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lisboa –PMEPCL                                                               

 

143 

Câmara Municipal de Lisboa | Serviço Municipal de Proteção Civil | 2017 

 

 

6. Principais infraestruturas da Cidade de Lisboa 

 Governação 
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 Rede Viária e  Ferroviária e Interfaces de passageiros 
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 Transporte e armazenamento de mercadorias perigosas 
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 Rede de gás 
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 Rede eléctrica 
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 Abastecimento de água 

 
  



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lisboa –PMEPCL                                                               

 

149 

Câmara Municipal de Lisboa | Serviço Municipal de Proteção Civil | 2017 

 

 

 Rede de saneamento 
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 Equipamentos de saúde 
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7. Cartas Topográficas da cidade de Lisboa  
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ANEXO 3 – MEDIDAS PARA A PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS 

Medidas para a Prevenção, Adaptação e Mitigação de Riscos 

As estratégias para a mitigação de riscos apresentam-se como um conjunto de ações sustentadas que visam 

reduzir ou anular impactos sobre a população, a socioeconomia e ambiente e património, decorrentes de 

situações de risco coletivo, a curto, médio e longo prazo e que deste modo contribuam para a resiliência da 

cidade. 

Numa fase inicial são apresentadas estratégias para a mitigação e/ou adaptação, consideradas transversais e 

territoriais a diversas situações de risco e seguidamente, serão identificadas medidas específicas por tipo de 

risco. 

Medidas de mitigação transversais: 

 Implementar medidas propostas em instrumentos de planeamento e ordenamento do território de índole 

internacional, nacional, regional e municipal, com aplicação direta ou indireta no concelho. 

 Aplicar e cumprir as disposições impostas no PDM de Lisboa. Estas foram elaboradas com base na análise 

dos processos naturais, no impacte que os modelos de ocupação do espaço têm no território, nas 

suscetibilidades, vulnerabilidades locais e nos riscos associados. Desta forma, este instrumento contempla 

as situações de risco no Regulamento, nas Planta de Ordenamento (Riscos Naturais e Antrópicos I e II), no 

Relatório de Caraterização-Síntese e no Relatório da Proposta do Plano e abrange condicionantes que 

integram as servidões administrativas e restrições de utilidade pública ao uso dos solos, restrições 

decorrentes de riscos naturais e antrópicos e as inerentes à preservação e valorização do sistema formado 

pelas panorâmicas da cidade de Lisboa e do rio Tejo, entre outras; 

 Elaborar planos de emergência, com destaque para os planos especiais e procedimentos operacionais; 

 Elaborar planos prévios de intervenção de forma a melhorar a resposta dos agentes de Proteção Civil em 

situações de emergência específica; 

 Integrar cartografia de risco tanto em instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território que 

venham a ser realizados ou atualizados (ex: planos de pormenor e planos de urbanização) bem como em 

planos de emergência entre outros documentos de caracter técnico-científico, elaborados ou com a 

colaboração do Serviço Municipal Proteção Civil; 

 Manter atualizada a informação e a cartografia de suporte à avaliação de riscos em SIG;  

 Implementar e manter operacional 24h por dia e 365 dias por ano, um sistema de monitorização, aviso e 

alerta para diferentes situações de risco; 

 Construir uma aplicação transversal e manter atualizada a informação que integre uma base de dados de 

meios e recursos de Proteção Civil, com respostas a situações de emergência; 
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 Construir uma aplicação transversal e manter atualizada a informação que integre uma base de dados de 

meios e recursos de Proteção Civil, com respostas a situações de emergência; 

 Implementar campanhas de informação e sensibilização pública, por públicos-alvo, para identificação das 

situações de risco expectáveis no local de residência, de emprego ou de estudo e divulgação de medidas de 

segurança e comportamentos de autoproteção adequados. 

 Realizar exercícios e simulacros de forma periódica, para cenários de situações de risco coletivo 

diversificados; 

 Acompanhar a elaboração de planos de segurança internos, aplicados a entidades e organismos que 

prestam serviços públicos de especial relevância e/ou elevado risco.  

 Promover a elaboração de planos de voluntariado com importância para a proteção civil, tendo por base a 

intervenção em acidentes graves ou catástrofes; 

 Promover a formação contínua de todos os intervenientes e agentes de proteção civil com vista a promover 

o desenvolvimento técnico-científico que leve a melhorar o desempenho, a eficiência e a eficácia em 

situações de emergência; 

 Promover a formação contínua de todos os intervenientes e agentes de proteção civil com vista a promover 

o desenvolvimento técnico-científico que leve a melhorar o desempenho, a eficiência e a eficácia em 

situações de emergência. Aplicar diretivas internacionais, legislação nacional, regulamentos municipais e 

Normas Técnicas sobre medidas e ações a implementar para minimizar efeitos decorrentes de riscos 

coletivos; 

Promover a formação contínua de todos os intervenientes e agentes de proteção civil com vista a promover o 

desenvolvimento técnico-científico que leve a melhorar o desempenho, a eficiência e a eficácia em situações de 

emergênciaÉ de referir que grande parte as medidas transversais, ainda que já implementadas, estão sujeitas a 

constante desenvolvimento e melhoria. 

Pormenorizando as estratégias de mitigação para cada tipo de risco, estas podem ser divididas em medidas 

implementadas e por implementar. 
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Medidas para a Prevenção e Mitigação de Riscos  
 Risco Medidas Implementadas Medidas a implementar 

1 Condições meteorológicas 

adversas: 

1.1 Extremo de temperatura 

máxima 

1.2.Extremo de temperatura 

mínima 

1.3 Precipitação forte 

1.4 Vento forte e rajada 

1.5 Forte agitação marítima 

ou fluvial e sobrelevação da 

maré 

PDM/EMAAC 

- Carta da Suscetibilidade ao efeito de maré 

direto (Planta de ordenamento – Riscos 

Naturais e Antrópicos I); 

- Estratégia para a Biodiversidade na Cidade 

de Lisboa 2020 - regulação climática através 

da vegetação; 

- Sistema de monitorização, aviso e alertas 

meteorológico municipal, (integra informação 

do IPMA, ANPC, IST e FCUL); 

- Ações de sensibilização e informação 

pública; 

- Respostas municipais para os Sem-Abrigo 

perante tempo frio; 

- Integração de informação sobre o clima 

urbano no PDM em vigor; 

- Participação em projetos nacionais e 

internacionais. 

PDM/EMAAC 

- Atualização do Sistema Operacional Integrado 

de Prevenção do Risco Meteorológico em Lisboa 

(IST); 

- Reestruturação da Rede Meteorológica 

municipal (em parceria com o IPMA); 

- Criação de uma BD georreferenciada com 

informação referente a eventos extremos, avisos 

e alertas; 

- Elaboração de um Plano especial de Situações 

Meteorológicas Extremas; 

- Atualização do Plano de Drenagem  

- Produção de indicadores para monitorização do 

PDM; 

- Aplicação de medidas produzidas no âmbito de 

projetos internacionais. 

2 Cheias e inundações PDM/EMAAC 

- Carta de Vulnerabilidade a Inundações como 

condicionante à ocupação do espaço (Planta 

de Ordenamento – Riscos Naturais e 

Antrópicos I); 

- Estratégia para a Biodiversidade na Cidade 

de Lisboa 2020: 

- Aumento das áreas naturais, naturalizadas e 

seminaturais na cidade; 

- Regulação da quantidade de água no solo, 

assegurando a existência de áreas 

permeáveis. 

Plano de Drenagem de Lisboa: 

- Construção de quatro reservatórios para 

atenuação de caudais máximos; 

- Construção ou reconstrução de coletores 

com falta de capacidade de escoamento; 

 - Desvio de caudal da bacia Avenida 

Almirante Reis para zona de Santa Apolónia; 

- Soluções de controlo na origem de caudais 

pluviais; desconexão das zonas mais baixas 

aos coletores pluviais; 

- Aumento da capacidade elevatória da zona 

ribeirinha; 

-Construção e reabilitação de 

descarregadores de controlo de caudal em 

tempo seco e húmido; 

- Beneficiação das descargas no Tejo; 

- Participação em projetos nacionais e 

internacionais. 

Revisão do PDM/EMAAC 

 - Atualização das condicionantes na ocupação e 

intervenção das áreas de risco (Regulamento); 

- Produção de indicadores para monitorização; 

- Criação de uma BD georreferenciada com 

informação referente a eventos extremos, avisos 

e alertas; 

- Elaboração de um Plano Especial de Situações 

Meteorológicas Extremas; 

- Atualização do Plano de Drenagem; 

- Aplicação de medidas produzidas no âmbito de 

projetos internacionais. 

- Implementação do COI-Centro Operacional 

Integrado de Lisboa. 

3 Sismos 

 

PDM: 

- Carta da Vulnerabilidade Sísmica dos Solos 

Revisão do PDM: 

 - Atualização das condicionantes na ocupação e 
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(Planta de Ordenamento - Riscos Naturais e 

Antrópicos II). 

-Medidas restritivas de ocupação e utilização 

das áreas de maior risco sísmico. 

- Reforço Sísmico da Reabilitação Urbana  

 

- Plano Especial de Emergência para o Risco 

Sísmico de Lisboa; 

- Plano Especial de Emergência de Risco 

Sísmico da AML e Concelhos Limítrofes; 

- Simulador de risco sísmico; 

- Participação em projetos nacionais e 

internacionais, 

intervenção das áreas de risco (Regulamento); 

- Produção de indicadores para monitorização; 

 

- Revisão do Plano Emergência para o Risco 

Sísmico de Lisboa; 

- Revisão do simulador de Risco Sísmico (em 

parceria com a ANPC); 

- Programa de requalificação urbana com o 

reforço dos edifícios mais vulneráveis; 

4 Tsunamis  - Participação em projetos nacionais e 

internacionais, 

- Sistema de avisos e alertas de 

Tsunamis/Stormsurge (sobrelevações), da 

FCUL; 

Revisão do PDM: 

 - Atualização das condicionantes na ocupação e 

intervenção das áreas de risco (Regulamento); 

- Produção de indicadores para monitorização; 

 

- Elaborar um plano especial de emergência;  

- Criar canais de comunicação adequados para 

implementar um sistema de monitorização, aviso 

e alerta de Tsunami. 

5 Movimentos de massa em 

vertentes 

PDM: 

- Carta de suscetibilidade à ocorrência de 

movimentos de vertente (Planta de 

Ordenamento - Riscos Naturais e Antrópicos 

I); 

- Medidas restritivas de ocupação e utilização 

das áreas mais vulneráveis; 

- Medidas pontuais de 

estabilização/contenção de vertentes 

Revisão do PDM: 

 - Atualização das condicionantes na ocupação e 

intervenção das áreas de risco (Regulamento); 

- Produção de indicadores para monitorização; 

 

- Monitorização da instabilidade de vertentes (em 

parceria com diversos serviços CML); 

6 Acidentes graves de 

tráfego: 

6.1 Aéreo 

6.2 Fluvial/marítimo 

6.3 Rodoviário 

6.4 Ferroviário 

- Plano de Emergência Interno da Fertagus; 

- Plano de Emergência Interno da Transtejo/ 

Soflusa; 

- Plano de Emergência Externo do 

Metropolitano de Lisboa  

- Plano de Emergência e Evacuação do 

Aeroporto de Lisboa  

- Plano de Emergência Integrado da Ponte 25 

de Abril  

- Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, 

em parceria com serviços CML 

- PDM: implementação de Zonas de 

Moderação da Circulação Automóvel  

- Integração com “Visão Estratégica de 

Mobilidade” (em desenvolvimento), para situações 

de emergência 

7 Acidente no transporte de 

mercadorias perigosas 

- Plano Mar Limpo  

- Plano Emergência Interno do Porto de 

Lisboa 

- Plano de Salvamento Marítimo da Capitania 

do Porto de Lisboa  

- Conhecimento prévio de transporte e registo 

dos atravessamentos de matérias perigosas 

por via ferroviária no concelho; 

Revisão do PDM: 

- Produção de indicadores para monitorização; 

 

- Definir rotas próprias para a circulação rodoviária 

de transporte de mercadorias perigosas – em 

articulação com “Visão Estratégica de Mobilidade” 

(em desenvolvimento) 

- Planos prévios de intervenção dos agentes de 
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- Interdição à circulação, em algumas vias, e 

períodos, para veículos que transportam 

matérias perigosas; 

- Formação de todos os condutores destes 

veículos com formação ADR- Transporte de 

Mercadorias Perigosas. 

proteção civil. 

8 Acidente no 

armazenamento de 

mercadorias perigosas 

- Plano de Emergência Interno do Grupo de 

Operações Conjuntas (GOC) do Aeroporto de 

Lisboa; 

 

- Base de dados de armazenamento de 

matérias perigosas. 

- Planos de segurança internos de postos de 

abastecimento de combustíveis; 

- Planos de Segurança Internos de empresas que 

necessitem de licença ambiental; 

- Planos prévios de intervenção dos agentes de 

proteção civil. 

9 Acidentes em indústrias 

pirotécnicas e explosivos 

 - Planos de segurança internos de indústrias 

pirotécnicas e de explosivos; 

- Planos prévios de intervenção dos agentes de 

proteção civil. 

10 Acidentes com 

estabelecimentos 

radiológicos 

- Localização de todas as entidades com 

licenças emitidas no âmbito da proteção 

radiológica; 

- Base de dados de estabelecimentos com 

matérias radiológicas 

- Planos de segurança internos que necessitam 

de licenças no âmbito da proteção radiológica; 

- Planos prévios de intervenção dos agentes de 

proteção civil. 

11 Colapso de túneis, pontes, 

infraestruturas e outras 

estruturas 

- Plano Geral de Emergência da EPAL; 

- Programas de apoio à recuperação e 

conservação do edificado  

 

12 Incêndios em edifícios - Planos de segurança internos; 

- Ações de formação para estabelecimentos 

de ensino e para estabelecimentos da CML 

 

13 Incêndios florestais - Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PMDFCI); 

- Plano Operacional Municipal (POM) 

- Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PDDFCI); 

- Plano Operacional Distrital 

- Plano de Gestão Florestal do Parque 

Florestal de Monsanto (Lisboa) 
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