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3. MODELOS 

 

Os relatórios têm por objetivo permitir aos órgãos de coordenação operacional 

avaliar a situação e a sua evolução em caso de acidente grave ou catástrofe, 

dando-lhes assim capacidade de intervenção para o mais rapidamente possível 

se controlar a situação e minimizar os seus efeitos. Deste modo, os relatórios 

deverão incluir informações essenciais acerca da ocorrência e das ações a 

desenvolver por parte dos diversos agentes de proteção civil, organismos e 

entidades de apoio. 

Para diferentes momentos deverão ser elaborados relatórios específicos. 

Assim sendo, na fase inicial deverá ser elaborado um Relatório Imediato de 

Situação, que posteriormente, no desenvolvimento da ocorrência, dará lugar a 

um Relatório de Situação Geral ou Especial. Após a desativação do plano, 

deverá ser elaborado um Relatório Final. 

Em situações de emergência poderá também ser necessária a elaboração de 

requisições para garantir o fornecimento de bens de consumo essenciais, como 

alimentos, água, medicamentos, agasalhos e vestuário, alojamento, material 

sanitário, energia e combustíveis, entre outros. 

Seguidamente apresentam-se os modelos de relatórios e requisições. 

 

3.1. Relatório Imediato de Situação 

O Relatório Imediato de Situação tem origem no COS e destina-se aos órgãos 

hierarquicamente superiores a este (Quadro III.1). Deverão ser transmitidos da 

forma mais célere e disponível no momento, podendo consoante as 

circunstâncias, ser verbal ou via rádio. 
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Quadro III.1 | Modelo de Relatório Imediato de Situação 

Relatório Imediato de Situação 

OCORRÊNCIA 

Tipo de ocorrência  

Local (Freguesia/Lugar)  

Área afetada (especificar unidades) (m²)  

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

VÍTIMAS 

Mortos (n.º)  

Feridos ligeiros (n.º)  

Feridos graves (n.º)  

Desalojados (n.º)  

Desaparecidos (n.º)  

DANOS NO EDIFICADO E INFRASTRUTURAS CRÍTICAS 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Habitações (n.º)    

Câmara Municipal    

Juntas de Freguesia    

Unidades de Saúde    

Quartel de Bombeiros    

Instalações Policiais    

Igrejas (n.º)    

Hotelaria (n.º)    

Estabelecimentos de Ensino (n.º)    

Lares de idosos (n.º)    

Salões paroquiais (n.º)    

Equipamentos desportivos (n.º)    

Outros (n.º)    

DANOS EM VIAS DE COMUNICAÇÃO e INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Rede Viária    

Pontes e viadutos    

Portos    

Outros (n.º)    
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Relatório Imediato de Situação 

DANOS EM MEIOS DE TRANSPORTE E MÁQUINAS 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Veículos ligeiros (n.º)    

Veículos pesados (n.º)    

Maquinaria (n.º)    

Embarcações (n.º)    

Outros (n.º)    

DANOS EM INFRASTRUTURAS BÁSICAS 

TIPO (n.º) Ligeiros Graves Destruídos 

Rede de água    

Eletricidade    

Rede de esgotos    

Gás    

Telecomunicações    

Outros    

NECESSIDADES DE SOCORRO 

Assistência Médica  

Equipamentos ou viaturas especiais  

Evacuação Médica  

Postos de Médicos Avançados  

Água e/ou bens alimentares  

Alojamento  

Vestuário e agasalhos  

Meios de transporte  

Maquinaria  

Combustíveis  

Material de telecomunicações  

Outros  

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Lugares isolados  

Animais em perigo  

Outras  



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE VILA FRANCA DO CAMPO  

PARTE III 

 164  

 

Relatório Imediato de Situação 

O Responsável 

____________________________________________ 

 

 

3.2. Relatório de Situação Geral 

O Relatório de Situação Geral pode ter origem no PCO ou no PCMun, tendo, 

no entanto, como destinatários aqueles que lhes são hierarquicamente 

superiores (Quadro III.2). Deverão ser elaborados periodicamente no horário 

estabelecido, ou por solicitação das entidades com competência para tal. 

Prevê-se ainda que, em alternativa e caso assim se estabeleça, sejam 

elaborados Relatórios Diários da Situação, compreendendo ciclos de 

elaboração de 24 horas. Apesar de poderem ser verbais, em casos 

excecionais, deverão ser passados a escrito no mais curto espaço de tempo 

possível. 

 

Quadro III.2 | Modelo de Relatório de Situação Geral 

Relatório de Situação Geral (de X em X horas) 

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO GERAL n.º ____ 

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

OCORRÊNCIA 

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

Local (Freguesia/Lugar)  

Tipo de ocorrência  

Área afetada (especificar unidades) (m²)  

Lugares isolados  

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE VILA FRANCA DO CAMPO 

Hora de convocação (hh:mm)  

Hora de reunião (hh:mm)  
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Relatório de Situação Geral (de X em X horas) 

Elementos presentes  

Resumo da reunião  

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL (em caso de ativação) 

Hora de ativação (hh:mm)  

Critério de ativação  

Grau de Alerta (caso seja declarado)  

Outros  

ORGANIZAÇÃO DO TEATRO DE OPERAÇÕES (exemplos) 

Sector Localização Responsável 

Zona de Sinistro (ZS)   

Zona de Apoio (ZA)   

Outras   

AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL NO TERRENO (exemplos) 

Entidade Elementos Veículos 
Meios e 

Equipamentos 

Corpo de Bombeiros    

PSP    

Serviços de Saúde    

Autoridade Marítima    

Outros    

UTILIZAÇÃO DE MEIOS PRIVADOS 

Designação Pessoal Veículos 
Meios e 

Equipamentos 

    

    

    

    

VÍTIMAS 

Mortos (n.º)  

Feridos ligeiros (n.º)  

Feridos graves (n.º)  

Desalojados (n.º)  

Desaparecidos (n.º)  

Evacuados (n.º)  

DANOS NO EDIFICADO 
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Relatório de Situação Geral (de X em X horas) 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Habitações (n.º)    

Edifícios públicos (n.º)    

Igrejas (n.º)    

Monumentos e equipamentos culturais (n.º)    

Comércio (n.º)    

Indústria (n.º)    

Hotelaria (n.º)    

Outros (n.º)    

DANOS EM INFRASTRUTURAS CRÍTICAS 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Câmara Municipal    

Juntas de Freguesia    

Unidades de Saúde    

Quartel de Bombeiros    

Instalações Policiais    

Estabelecimentos de Ensino    

Lares de idosos    

Salões paroquiais    

Equipamentos desportivos    

Outros    

DANOS EM VIAS DE COMUNICAÇÃO e INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Rede Viária    

Pontes e viadutos    

Portos    

Outros (n.º)    

DANOS EM MEIOS DE TRANSPORTE E MÁQUINAS 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Veículos particulares ligeiros (n.º)    

Veículos particulares pesados (n.º)    

Veículos oficiais ligeiros (n.º)    

Veículos oficiais pesados (n.º)    

Embarcações (n.º)    
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Relatório de Situação Geral (de X em X horas) 

Maquinaria (n.º)    

Outros (n.º)    

DANOS EM INFRASTRUTURAS BÁSICAS 

TIPO  Ligeiros Graves Destruídos 

Rede de água (n.º)    

Eletricidade (n.º)    

Rede de esgotos (n.º)    

Gás (n.º)    

Telefones fixos (n.º)    

Telefones móveis (n.º)    

Teledifusão (n.º)    

Radiodifusão (n.º)    

Internet (n.º)    

Outros (n.º)    

NECESSIDADES DE SOCORRO 

Assistência Médica  

Evacuação Médica  

Postos Médicos Avançados  

Água e/ou bens alimentares  

Alojamento  

Vestuário e agasalhos  

Meios de transporte  

Combustíveis  

Material de telecomunicações  

Equipamentos ou viaturas especiais  

Outros  

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Edificações em perigo  

Animais em perigo  

Outras  

O Responsável 

____________________________________________ 
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3.3. Relatório de Situação Especial 

Os Relatórios de Situação Especial deverão ser elaborados por qualquer 

entidade interveniente nas operações de socorro, e têm como destinatário o 

Diretor do Plano, caso o mesmo solicite a sua elaboração (Quadro III.3). Têm 

como objetivo descrever e esclarecer aspetos específicos ou sectoriais do 

Teatro de Operações. 

Quadro III.3 | Modelo de Relatório de Situação Especial 

Relatório de Situação Especial 

OCORRÊNCIA 

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

Local (Freguesia/Lugar)  

Tipo de ocorrência  

Área afetada (especificar unidades) (m²)  

IDENTIFICAÇÃO 

Entidade  

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INTERVENÇÃO 

Hora do pedido de auxílio (hh:mm)  

Hora de chegada ao local sinistrado (hh:mm)  

Elementos destacados  

Veículos utilizados  

Meios e equipamentos de salvamento  

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INTERVENÇÃO (exemplos) 

Sector Tarefa Elementos Veículos 
Meios e 

Equipamentos 

     

     

     

DIFICULDADES OPERACIONAIS 
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Relatório de Situação Especial 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

O Responsável 

____________________________________________ 

 

 

3.4. Relatório de Final 

Os Relatórios Finais deverão ser elaborados pelo Diretor do Plano e deles 

deverá constar uma descrição da situação de emergência ocorrida, as medidas 

adotadas e os ensinamentos daí retirados, que contribuirão para futuras 

revisões do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (Quadro III.4). 

Quadro III.4 | Modelo de Relatório Final 

Relatório Final 

RELATÓRIO FINAL 

Data (dd/mm/aaaa)  

Ocorrência  

RESUMO DA OCORRÊNCIA 

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

Local (Freguesia/Lugar)  

Tipo de ocorrência  

Área afetada (especificar unidades) (m²)  

Lugares isolados  

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE VILA FRANCA DO CAMPO 

Hora de convocação (hh:mm)  

Hora de reunião (hh:mm)  

Elementos presentes  

Resumo da reunião  

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL (em caso de ativação) 

Hora de ativação (hh:mm)  
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Relatório Final 

Critério de ativação  

Hora de desativação (hh:mm)  

Grau de Alerta (caso seja declarado)  

Duração do alerta  

Outros  

ORGANIZAÇÃO DO TEATRO DE OPERAÇÕES (exemplos) 

Sector Localização Responsável 

Zona de Sinistro (ZS)   

Zona de Apoio (ZA)   

Outras   

AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL NO TERRENO (exemplos) 

Entidade Elementos Veículos 
Meios e 

Equipamentos 

Corpo de Bombeiros    

PSP    

Serviços de Saúde    

Outros    

UTILIZAÇÃO DE MEIOS PRIVADOS 

Designação Pessoal Veículos 
Meios e 

Equipamentos 

    

    

    

    

VÍTIMAS 

Mortos (n.º)  

Feridos ligeiros (n.º)  

Feridos graves (n.º)  

Desalojados (n.º)  

Desaparecidos (n.º)  

Evacuados (n.º)  

DANOS NO EDIFICADO 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Habitações (n.º)    

Edifícios públicos (n.º)    
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Relatório Final 

Igrejas (n.º)    

Monumentos e equipamentos culturais (n.º)    

Comércio (n.º)    

Indústria (n.º)    

Hotelaria (n.º)    

Outros (n.º)    

DANOS EM INFRASTRUTURAS CRÍTICAS 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Câmara Municipal    

Juntas de Freguesia    

Unidades de Saúde    

Quartel de Bombeiros    

Instalações Policiais    

Estabelecimentos de Ensino    

Lares de idosos    

Salões paroquiais    

Equipamentos desportivos    

Outros    

DANOS EM VIAS DE COMUNICAÇÃO e INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Rede Viária    

Pontes e viadutos    

Portos    

Outros (n.º)    

DANOS EM MEIOS DE TRANSPORTE E MÁQUINAS 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Veículos particulares ligeiros (n.º)    

Veículos particulares pesados (n.º)    

Veículos oficiais ligeiros (n.º)    

Veículos oficiais pesados (n.º)    

Embarcações (n.º)    

Maquinaria (n.º)    

Outros (n.º)    

DANOS EM INFRASTRUTURAS BÁSICAS 
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Relatório Final 

TIPO Ligeiros Graves Destruídos 

Rede de água (n.º)    

Eletricidade (n.º)    

Rede de esgotos (n.º)    

Gás (n.º)    

Telefones fixos (n.º)    

Telefones móveis (n.º)    

Teledifusão (n.º)    

Radiodifusão (n.º)    

Internet (n.º)    

Outros (n.º)    

NECESSIDADES DE SOCORRO 

Assistência Médica  

Evacuação Médica  

Postos Médicos Avançados  

Água e/ou bens alimentares  

Alojamento  

Vestuário e agasalhos  

Meios de transporte  

Combustíveis  

Material de telecomunicações  

Equipamentos ou viaturas especiais  

Outros  

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Edificações em perigo  

Animais em perigo  

Outras  

CUSTO DAS OPERAÇÕES DE SOCORRO (estimativa) 

Designação Montante (euros) 

Pessoal  

Utilização de equipamentos  

Combustível  

Reparações  

Telecomunicações  



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE VILA FRANCA DO CAMPO  

PARTE III 

 173  

 

Relatório Final 

Outros  

Total  

COMUNICADOS 

Emitidos (n.º)  

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

Assunto  

REQUISIÇÕES 

Efetuadas (n.º)  

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

Finalidade  

DIFICULDADES OPERACIONAIS 

 

ENSINAMENTOS RECOLHIDOS 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

ANEXOS 

Exemplo: Relatórios especiais; Comunicados; Requisições; outros. 

O Diretor do Plano 

____________________________________________ 
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3.5. Requisições 

A elaboração de requisições, quando necessárias, deverá ser assegurada pelo 

diretor do plano (Quadro III.5). Destinam-se a garantir, em situações de 

emergência, o fornecimento de artigos e bens de consumo diversos, como 

alimentos e água, medicamentos, vestuário e agasalhos, material sanitário, 

entre outros. Devem, para tal, seguir as indicações seguidamente 

apresentadas. 

Quadro III.5 | Modelo de Requisição 

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Requisição n.º ___/_____ 

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

Finalidade da requisição 

Quantidade Produto/Serviço 
Código do 

produto/serviço* 
Entidade 

requisitante 
Entidade 

fornecedora 
Responsável 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

*Preencher se existir. 

O Diretor do Plano 

____________________________________________ 
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3.6. Modelos de Aviso à População 

Deve ser prevista a elaboração de comunicados para a emissão de avisos de 

autoproteção à população, quer de forma direta, quer através dos meios de 

comunicação social. Tal poderá ocorrer em diferentes fases, como na pré-

emergência, para a tomada de medidas de prevenção e autoproteção, ou na 

fase de emergência, com informações sobre o evoluir da situação e medidas a 

adotar. 

De seguida apresentam-se exemplos de comunicados a utilizar (Quadros III.6 a 

III.8). 

Exemplo 1 (sem ativação do plano): 

Quadro III.6 | Modelo de comunicado sem a ativação do plano 

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Comunicado n.º ____ 

DATA: ___ de __________ de 20 ___ 

HORA: ___h ___ min 

OCORRÊNCIA: 

Pelas ___h ___min ocorreu um (tipo de ocorrência) na localidade de (especificar a freguesia e o lugar), 

motivada por (fatores desencadeantes). Não há registo de vítimas ou danos materiais.  

É recomendado à população que se mantenha atenta e siga todas as instruções dos agentes de proteção 

civil que se encontram no local (especificar quais os agentes, caso se confirme deslocação ao local). 

Foi convocada a Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Franca do Campo, estando esta a 

acompanhar a situação através do Serviço Municipal de Proteção Civil. 

Caso se justifique, será emitido um novo comunicado. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

___________________________________________ 
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Exemplo 2 (com a ativação do plano): 

Quadro III.7 | Modelo de comunicado com a ativação do plano 

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Comunicado n.º ____ 

DATA: ___ de __________ de 20 ___ 

HORA: ___h ___ min 

OCORRÊNCIA: 

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Franca do Campo informa que, face a um (tipo de 

ocorrência) verificado em (especificar freguesia e lugar), motivada por (fatores desencadeantes quando 

conhecidos). Pelas ___h ___min foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil. Há a 

registar a ____ vítimas e danos em (especificar). 

É recomendado à população que se mantenha atenta e siga todas as instruções dos agentes de proteção 

civil (especificar quais os agentes). 

O Serviço Municipal de Proteção Civil disponibiliza uma linha de apoio. Para esclarecimentos deverá 

contactar o 296 582 765. 

Será emitido um novo comunicado assim que surjam novas informações. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

___________________________________________ 
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Exemplo 3 (exemplo com ocorrência de sismo): 

Quadro III.8 | Modelo de comunicado em caso de ocorrência de sismo 

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Comunicado n.º ____ 

DATA: ___ de __________ de 20 ___ 

HORA: ___h ___ min 

OCORRÊNCIA: Sismo 

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informa que no dia ___ de __________ de 

20 ___ pelas ___h ___min (hora local) foi registado pelo CIVISA __ sismo (especificar quantidade) de 

magnitude ___ na escala de Richter com epicentro localizado a (especificar localização). O sismo foi 

sentido com intensidade máxima ___ (especificar intensidade) na escala de Mercalli Modificada na região 

de (especificar região). 

De acordo com a informação recolhida até ao momento, não se verificam danos pessoais ou materiais. 

Será emitido um novo comunicado assim que se justifique. 

Recomenda-se o acompanhamento da situação através da página do CIVISA na internet 

(www.cvarg.azores.gov.pt/civisa) e do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores 

(www.prociv.azores.gov.pt). 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

___________________________________________ 
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4. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

• Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

• Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Franca do Campo 

• Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Franca do Campo 

• Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores 

• Corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo 

• Esquadra da Polícia de Segurança Pública de Vila Franca do Campo 

• Comando Territorial dos Açores da Guarda Nacional Republicana 

• Capitania do Porto de Ponta Delgada 

• Hospital do Divino Espírito Santo 

• Unidade de Saúde de Ilha de S. Miguel 

• Centro de Saúde de Vila Franca do Campo 

• Autoridade de Saúde Concelhia de Vila Franca do Campo 

• Núcleo de Ação Social de Vila Franca do Campo, do Instituto de Segurança 

Social dos Açores 

• Junta de Freguesia de Água d’Alto 

• Junta de Freguesia de S. Pedro 

• Junta de Freguesia de S. Miguel 

• Junta de Freguesia de Ribeira Seca 

• Junta de Freguesia de Ribeira das Taínhas 

• Junta de Freguesia de Ponta Garça 

• Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo 

• Agrupamento de Escuteiros 976 de Água d’Alto 

• Agrupamento de Escuteiros 436 de Vila Franca do Campo 

• Agrupamento de Escuteiros Marítimos 1223 de Vila Franca do Campo 

• Agrupamento de Escuteiros 767 de Ponta Garça 

• Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo 

• Escola Básica e Integrada de Ponta Garça 

• Casa do Povo de Vila Franca do Campo 
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• Casa do Povo de Ponta Garça 

• Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 

• Câmara Municipal de Povoação 

• Câmara Municipal de Lagoa 

• Câmara Municipal de Ribeira Grande 

• Câmara Municipal de Ponta Delgada 

• Câmara Municipal de Nordeste 

• Associação de Municípios da Ilha de S. Miguel 

• Comando Operacional dos Açores 

• Portos dos Açores. S.A. – Direção-Geral dos Portos de S. Miguel e Santa 

Maria 

• Lotaçor – Serviço de Lotas dos Açores, S.A. 

• EDA – Eletricidade dos Açores. S.A. 
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ANEXO I - CARTOGRAFIA 
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1. Tipificação dos Riscos 
 

Tabela 1 - Hierarquização do grau de risco para as ocorrências-tipo definidas 

 

Grau de Gravidade 

Residual Reduzido Moderado Acentuado Crítico 

G
ra

u
 d

e 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

e 

Elevado EroCosteira  

VentForte 

 

CheInund 

 

Enxurradas 

CiclTemp  

Médio-

Alto 
  

AcRodov 

 

IncUrb 

 

Degr/Cont 

ÁguSuperf 

MovVert Sismos 

Médio  

IncFlorestais 

 

 

GalgCost 

 

ErHídrica 

 

Ac 

Industriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio-

Baixo 

 

 

OndCalor 

 

OndFrio 

DerrameMP 

 

Ac_IndPirot 

 

Cont Aquíf  
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AcMarit 

Col_Ed 

Baixo   Col_PI 
 

 

AtiVulc 

 

Tsunamis 

 

AcidAéreos 

Legenda: 

Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco Extremo 

Degr/Cont ÁguSuperf- Degradação e contaminação de águas superficiais; Cont Aquíf- 

Contaminação de aquíferos; IncFlorestais- Incêndios florestais; OndCalor- Onda de calor; 

OndFrio – onda de frio EroCosteira- Erosão costeira; VentForte- Vento forte; AcRodov- 

Acidentes rodoviários; GalgCost- Galgamentos Costeiros; CheInund- Cheias e inundações; 

ErHídrica- Erosão hídrica; AcIndustriais- Acidentes industriais; DerrameMP- Derrames de 

mercadorias perigosas; AcPiro- Acidentes pirotécnicos; Col_Ed- Colapso de edifícios; 

MovVert- Movimentos de vertente; IncUrb- Incêndios urbanos; CiclTemp- Ciclones e 

tempestades; Col_PI- Colapso de pontes e infraestruturas; AtiVulc- Atividade vulcânica; 

AcidAéreos- Acidentes aéreos; AcMarit- Acidentes marítimos. 

 

2. Avaliação de Risco 

Metodologia adotada 

A análise de risco apresentada abrange 15 riscos (Tabela 21), sendo que para cada 

um deles, para além de um breve enquadramento territorial e histórico, se procede à 

análise da localização do risco e à síntese da respetiva ocorrência-tipo.  

Na identificação da localização do risco descreve-se a distribuição geográfica da 

sua suscetibilidade no concelho de Vila Franca do Campo e identificam-se os principais 

elementos expostos, como, por exemplo, a população, o edificado e infraestruturas, 

dando-se destaque aos localizados em zonas de maior suscetibilidade. Procedeu-se ainda 

à definição síntese de ocorrências-tipo, as quais constituem situações exemplificativas da 

manifestação do risco em causa. Adicionalmente, procedeu-se à parametrização de cada 

                                                           
1 Baseada na tabela existente no Cadernos Técnicos PROCIV nº9, Guia para a Caracterização do Risco no Âmbito da 
Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil.   
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ocorrência-tipo relativamente ao seu grau de probabilidade, grau de gravidade e grau de 

risco. 

Tabela 2 - Riscos analisados 

 

O grau de probabilidade de cada ocorrência-tipo foi atribuído em função da 

respetiva probabilidade anual de ocorrência ou do período de retorno associado, de acordo 

com a Tabela 32. 

Tabela 3 - Graus de probabilidade 

Grau de 

Probabilidade 

Probabilidade Anual Período de Retorno 

(Anos) 

                                                           
2 Baseada na tabela existente na Avaliação Nacional De Risco, 2014. 

 Categoria Designação 

Riscos Naturais 

Condições meteorológicas 

adversas 

Ciclones e tempestades 

Onda de calor 

Onda de frio 

Hidrologia 

Cheias e inundações 

Galgamentos costeiros 

Geologia 

Sismos 

Tsunamis 

Atividade vulcânica 

Movimentos de vertente 

Riscos 

Tecnológicos 

Transportes 

Acidentes aéreos 

Derrames de matérias 

perigosas 

Vias de comunicação e 

infraestruturas 

Colapso de pontes e 

infraestruturas 

Atividade industrial Acidentes industriais 

Áreas urbanas Incêndios urbanos 

Áreas rurais Incêndios rurais 
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Elevado ≥ 0.2 ≤5 

Médio-Alto 0.05 - 0.2 ]5 - 20] 

Médio 0.02 - 0.05 ]20 - 50] 

Médio-Baixo 0.005 - 0.02 ]50 - 200] 

Baixo <0.005 >200 

 

O grau de gravidade de cada ocorrência-tipo foi determinado pelo grau mais 

elevado entre os graus estimados para a população, para o ambiente e para o sistema 

socioeconómico. Os critérios que apoiaram a atribuição do grau de gravidade (para a 

população, ambiente e socio economia) a cada ocorrência-tipo encontram-se apresentados 

na Tabela 43. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Graus de gravidade 

Grau de 

Gravidade 

 

Impacto 

 

Descrição 

 

 

 

Residual 

População 

Não há feridos nem vítimas mortais.   

Não há mudança/retirada de pessoas ou apenas de 

um número restrito, por um período curto (até 12 

horas). Pouco ou nenhum pessoal de apoio 

necessário (não há suporte ao nível monetário nem 

material). Danos sem significado. 

Ambiente Não há impacte no ambiente. 

                                                           
3 Baseada na tabela existente no Cadernos Técnicos PROCIV nº9, Guia para a Caracterização do Risco no Âmbito da 
Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil. 
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Socioeconómica 

Não há ou há um nível reduzido de 

constrangimentos na comunidade. Não há perda 

financeira. 

 

 

 

 

Reduzida 

 

População 

Pequeno número de feridos mas sem vítimas 

mortais. Algumas hospitalizações e retirada de 

pessoas por um período inferior a 24 horas. Algum 

pessoal de apoio e reforço necessário. Alguns 

danos. 

Ambiente 
Pequeno impacte no ambiente sem efeitos 

duradouros. 

Socioeconómica 
Disrupção (inferior a 24 horas). Pequena perda 

financeira. 

 

 

Moderada 

População 

Tratamento médico necessário, mas sem vítimas 

mortais. Algumas hospitalizações. Retirada de 

pessoas por um período de 24 horas. Algum pessoal 

técnico necessário. Alguns danos. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos 

duradouros. 

Socioeconómica 
Alguma disrupção na comunidade (menos de 24 

horas). Alguma perda financeira. 

 

 

 

 

Acentuada 

População 

Número elevado de feridos e de hospitalizações. 

Número elevado de retirada de pessoas por um 

período superior a 24 horas. Vítimas mortais. 

Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal 

de apoio. Danos significativos que exigem recursos 

externos. 

Ambiente Alguns impactes com efeitos a longo prazo. 

Socioeconómica 

Funcionamento parcial da comunidade com alguns 

serviços indisponíveis. Perda significativa e 

assistência financeira necessária. 

 

 

 

 

População 

Grande número de feridos e de hospitalizações. 

Retirada em grande escala de pessoas por uma 

duração longa. Significativo número de vítimas 

mortais. Pessoal de apoio e reforço necessário. 

Ambiente 
Impacte ambiental significativo e/ou danos 

permanentes. 
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Crítica 
Socioeconómica 

A comunidade deixa de conseguir funcionar sem 

suporte significativo. 

 

 

Por fim, atribuiu-se um grau de risco a cada ocorrência-tipo, em função dos 

respetivos graus de probabilidade e de gravidade, de acordo com a matriz de risco 

apresentada na Tabela 54. 

Tabela 5 - Matriz de risco - Grau de risco 

 GRAU DE GRAVIDADE 

Residual Reduzido Moderado Acentuado Crítico 

G
R

A
U

 D
E

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

Elevado Risco baixo 
Risco 

moderado 

Risco 

elevado 

Risco 

extremo 

Risco 

extremo 

Médio-alto Risco baixo 
Risco 

moderado 

Risco 

elevado 

Risco 

elevado 

Risco 

extremo 

Médio Risco baixo 
Risco 

moderado 

Risco 

moderado 

Risco 

elevado 

Risco 

extremo 

Médio-baixo Risco baixo Risco baixo 
Risco 

moderado 

Risco 

elevado 

Risco 

extremo 

Baixo Risco baixo Risco baixo 
Risco 

moderado 

Risco 

moderado 

Risco 

elevado 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Baseada na tabela existente na Avaliação Nacional de Risco, 2014. 
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2.1 - Análise de risco de ciclones e tempestades 

Situado nas latitudes médias do Atlântico nordeste, o arquipélago dos Açores é 

visitado com frequência por ciclones de origem tropical, muitas vezes assumindo força 

de furacão. Essas tempestades são mais comuns entre os meses de Agosto a Outubro, mas 

podem ocorrer desde meados de Junho até meados de Dezembro e surgem geralmente na 

faixa das calmarias intertropicais, em geral na área oceânica a oeste do arquipélago 

de Cabo Verde. Na tabela 8 encontram-se vários exemplos de ciclones e tempestades que 

afetaram o concelho, como o furacão de 18935 foi um ciclone tropical de intensidade 

estimada 2-3 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu a 28 de Agosto de 1893 

as ilhas do Grupo Central do arquipélago dos Açores, com ventos estimados nos 160-170 

km/h. Provocou centenas de mortos e a destruição generalizada das culturas, habitações 

e outras estruturas construídas.  

             Tabela 8 - Principais ocorrências de ciclones e tempestades 

Ano Área afetada 

1893 Arquipélago dos Açores 

19986 Arquipélago dos Açores 

20057 Arquipélago dos Açores 

2006(Gordon)8 Arquipélago dos Açores 

20099 Arquipélago dos Açores 

2012(Gordon)10 Arquipélago dos Açores 

2016 (Alex)11 Arquipélago dos Açores 

2.1.1 - Localização do risco  

2.1.1.1 - Suscetibilidade 

As ilhas de maior suscetibilidade são as ilhas do grupo ocidental, Flores e Corvo, 

uma vez que estas tempestades têm na sua maioria formação ao largo do arquipélago de 

                                                           
5 Fonte: NOAA - http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/easyhurdat_5105.html#1893_1 
6 Fonte: NOAA - https://www.nhc.noaa.gov/1998agatha.html 
7 Fonte: NOAA - https://www.nhc.noaa.gov/ 
8 Fonte: Wikipedia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Furac%C3%A3o_Gordon_(2006) 
9 Fonte: Wikipedia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_furac%C3%B5es_no_Atl%C3%A2ntico_de_9 
10 Fonte: RTP, 20 de Agosto 2012 - https://www.rtp.pt/noticias/pais/furacao-gordon-passou-pelos-acores-sem-
grandes-estragos_v580636 
11 Fonte: Publico, 15 de janeiro de 2016 - https://www.publico.pt/2016/01/15/sociedade/noticia/acores-sem-
incidentes-nos-primeiros-efeitos-do-furacao-alex-1720289   
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Cabo Verde, as quais, depois de um percurso de alguns dias em direção ao oeste, ao longo 

do qual vão ganhando força, descrevem um arco em direção ao nordeste, quase sempre 

com início nas proximidades das Caraíbas. Quando essa inflexão ocorre mais cedo, leva 

a que essas tempestades se dirijam para a zona central do Atlântico Norte, quando tal 

acontece, as tempestades tendem a seguir um percurso que as faz passar a noroeste das 

ilhas do Grupo Ocidental dos Açores, transformando-se, a nordeste do arquipélago, em 

depressões extra-tropicais que se dissipam sobre o noroeste da Europa12.  

2.1.1.2 - Principais elementos expostos  

Entre os principais elementos expostos a ciclones e tempestades estão a 

população, edifícios, equipamentos e infraestruturas, principalmente os que estão 

localizados junto à linha de costa. 

2.1.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera como ciclone e tempestade toda a tempestade de 

extensão generalizada a todas as ilhas do grupo Oriental, classificada na escala de Saffir-

Simpson como categoria 1 onde os ventos vão de 119 a 153 km/h. 

2.1.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

ciclones e tempestades com características semelhantes às definidas para a ocorrência-

tipo. Desta forma, e tendo em consideração os registos históricos existentes, foi atribuído 

um grau de probabilidade elevado, o que corresponde a um período de retorno inferior ou 

igual a 5 anos.  

2.1.2.2 - Grau de gravidade  

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade acentuado, 

resultante de um número reduzido de vítimas-padrão e do funcionamento parcial da 

comunidade com alguns serviços indisponíveis. 

 

Tabela 9 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para ciclones e tempestades 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Reduzido número de 

vítimas; 

- Reduzido número de 

deslocados por período curto. 

 

Moderado 

Acentuado 

Socioeconómica - Obstrução de vias urbanas; Acentuado 

                                                           
12 Fonte: Wikipedia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_dos_A%C3%A7ores 
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- Escolas encerradas; 

- Perdas significativas no 

setor agrícola. 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 

2.1.2.3 - Grau de risco  

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para ciclones e tempestades, resulta um 

grau de risco extremo.  

2.1.3 - Impacto das alterações climáticas 

Estima-se que até ao final do século o Arquipélago dos Açores poderão ser 

atingidos com maior regularidade por este fenómeno climatérico, devido ao aumento da 

sua intensidade e da modificação da sua região de origem para nordeste13. 

 

 

2.2 - Análise de risco de ondas de calor 

As ondas de calor não sendo um acontecimento recorrente nos Açores, poderão 

constituir um risco futuro, dado o aumento da temperatura média na estação do verão. 

Tabela 12 - Principais ocorrências de ondas de calor14 

Ano Principal área afetada 

2008 Todo o concelho 

2013 Todo o concelho 

 

2.2.1 - Localização de risco 

2.2.1.1 - Suscetibilidade 

As ondas de calor são fenómenos que, geralmente, atingem uma ampla extensão 

territorial, logo todo o concelho é suscetível à ocorrência de ondas de calor. 

 

                                                           
13 Segundo a EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. 
14 Fonte: relatório dos bombeiros de VFC. 



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE VILA FRANCA DO CAMPO  

ANEXO II – ANÁLISE DE RISCOS 

 

14 

  

2.2.1.2 - Principais elementos expostos 

No âmbito do risco das ondas de calor os principais elementos expostos a 

considerar são os aglomerados habitacionais, pois neste caso os principais impactos 

ocorrem ao nível da população, principalmente as crianças e idosos. 

2.2.2 - Ocorrência-tipo 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, uma onda de calor ocorre 

quando, num intervalo de pelos menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima 

diária é superior a 5ºC ao valor médio diário no período de referência (1961-1990). 

A ocorrência-tipo analisada considera um aumento da temperatura durante alguns 

dias no verão. 

2.2.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

ondas de calor com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta 

forma, foi atribuído um grau de probabilidade médio-baixo, o que corresponde a um 

período de retorno entre 50 e 200 anos. 

2.2.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade reduzido, 

resultante de um número reduzido de hospitalizações. 

 

 

 

Tabela 13 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para ondas de calor 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Algumas 

hospitalizações. 

- Não há deslocados. 

Reduzido 

Reduzido 
Socioeconomia 

- Não há impactes 

socioeconómicos. 
Residual 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 
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2.2.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para ondas de calor, resulta um grau de risco 

baixo. 

2.2.3 - Impacto das alterações climáticas 

O risco de ondas de calor irá aumentar com as alterações climáticas, pois a 

temperatura média anual, a temperatura máxima e a temperatura mínima irão sofrer um 

aumento entre 1ºC a 2,77ºC. Para além disso, o número de dias quentes tem vindo a 

aumentar (Tomé, 2013 in EMAAC)15. 

 

 

2.3 - Análise de risco de ondas de frio 

Uma onda de frio ocorre quando as temperaturas têm uma descida significativa, 

por vezes repentina. Apesar de não ser um risco recorrente nos Açores, poderão constituir 

um risco futuro, tal como as ondas de calor. 

Tabela 14 - Principais ocorrências de ondas de frio16 

Ano Principal área afetada 

2014 Todo o concelho 

 

2.3.1 - Localização de risco 

2.3.1.1 - Suscetibilidade 

As ondas de frio são fenómenos que, geralmente, atingem uma ampla extensão 

territorial, logo todo o concelho é suscetível à ocorrência de ondas de frio. 

Todo o concelho de Vila Franca do Campo é suscetível de ser afetado por ondas 

de frio. 

2.3.1.2 - Principais elementos expostos 

Tal como nas ondas de calor, os elementos expostos são os aglomerados 

habitacionais, em que a população mais frágil são os idosos e as crianças. 

                                                           
15 Fonte: Tomé, Ricardo (2013). Mudanças climáticas nas Regiões Insulares. Dissertação de Tese de Doutoramento 
em Física. Universidade dos Açores. 
16 Fonte: Jornal Público 
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2.3.2 - Ocorrência-tipo 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, uma onda de frio ocorre 

quando, num intervalo de pelos menos seis dias consecutivos, a temperatura mínima do 

ar é inferior a 5ºC ao valor médio diário no período de referência (1961-1990). 

A ocorrência-tipo considera uma vaga de frio durante o inverno que abrange o 

arquipélago. 

2.3.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

ondas de frio com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta 

forma, foi atribuído um grau de probabilidade médio-baixo, o que corresponde a um 

período de retorno entre 50 e 200 anos. 

2.3.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade reduzido, 

resultante de um número reduzido de hospitalizações. 

Tabela 15 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para ondas de frio 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Algumas 

hospitalizações. 

- Não há deslocados. 

Reduzido 

Reduzido 

Socioeconomia 
- Não há impactes 

socioeconómicos. 
Residual 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 

 

2.3.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para ondas de frio, resulta um grau de risco 

baixo. 
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2.3.3 - Impacto das alterações climáticas 

No contexto do aumento significativo da temperatura média os índices 

relacionados com tempo frio tenderão a reduzir. Assim, as ondas de frio irão decorrer 

com menor incidência e menor intensidade17. 

 

2.4 - Análise de risco de cheias e inundações 

As cheias e inundações ocorrem principalmente na sequência de fenómenos de 

precipitação intensa e de frequência variável que de forma natural ou induzida pela ação 

humana podem resultar na submersão de terrenos usualmente emersos. Em Vila Franca 

do Campo, as cheias e inundações ocorrem essencialmente, nas bacias hidrográficas das 

ribeiras. As mais afetadas são a Ribeira da Praia, a Ribeira das Barreiras, a Ribeira da 

Vida e Ribeira Grande. Destacam-se algumas ocorrências de cheias e inundações: 

Tabela 16 - Principais ocorrências de cheias e inundações 

Ano Localização 

Outubro 199818 
Ribeira da Vida 

Ribeira das 
Barreiras 

Novembro 
200619 

Ribeira Seca 

 

2.4.1 - Localização de risco 

2.4.1.1 - Suscetibilidade 

Em Vila Franca do Campo as principais áreas com maior suscetibilidade à 

ocorrência de cheias são as zonas oriental e ocidental, onde se concentram a maior 

quantidade de cursos de água. 

2.4.1.2 - Principais elementos expostos 

Os elementos mais expostos localizados em zonas de suscetibilidade elevada são 

as habitações, as vias de comunicação, a degradação dos sistemas de escoamento/retenção 

hídrica, bem como as cadeias de produção agrícola. 

2.4.2 - Ocorrência-tipo I - Cheias 

                                                           
17 Segundo a EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. 
18 Fonte: Medeiros, 2004. 
19 Fonte: relatório dos bombeiros de VFC. 
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A ocorrência-tipo analisada para cheias considera o desenvolvimento de cheias 

simultâneas em vários pontos do concelho, em consequência de períodos de precipitação 

intensa e/ou prolongada, no decorrer do Inverno e em várias bacias hidrográficas. 

2.4.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

cheias com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta forma, 

e tendo em consideração os registos históricos existentes, foi atribuído um grau de 

probabilidade elevado, o que corresponde a um período de retorno inferior a 5 anos. 

2.4.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade moderado, 

resultante de um número reduzido de deslocados e de alguma disrupção na comunidade 

com alguma perda financeira. 

Tabela 17 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para cheias 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Reduzido número 

de deslocados por 

período curto. 

Reduzido 

Moderado 
Socioeconómica 

- Obstrução de vias 

urbanas principais; 

- Dificuldades de 

acesso a serviços; 

- Perdas moderadas 

em edifícios e 

viaturas; 

Moderado 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 

 

2.4.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para cheias, resulta um grau de risco 

elevado. 

2.4.3 - Ocorrência-tipo II – Inundações 

A ocorrência-tipo analisada para inundações considera que, numa situação em que 

os solos já se encontram saturados devido à precipitação acumulada anteriormente, ocorre 
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a uma queda de água intensa e/ou prolongada que provoca inundações em vários centros 

urbanos dos diferentes aglomerados habitacionais atravessados por linhas d’água. 

2.4.3.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

inundações com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta 

forma, e tendo em consideração os registos históricos existentes, foi atribuído um grau de 

probabilidade elevado, o que corresponde a um período de retorno inferior a 5 anos. 

2.4.3.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade moderado, 

resultante de um número reduzido de deslocados e de alguma disrupção na comunidade 

com alguma perda financeira. 

 

 

 

Tabela 18 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para inundações 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Reduzido número 

de deslocados por 

período curto. 

Reduzido 

Moderado 
Socioeconomia 

- Obstrução de vias 

urbanas principais; 

- Dificuldades de 

acesso a serviços;  

- Perdas moderadas 

em edifícios e 

viaturas. 

Moderado 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente 
Residual 

 

2.4.3.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para inundações, resulta um grau de risco 

elevado. 

2.4.4 - Impacto das alterações climáticas 



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE VILA FRANCA DO CAMPO  

ANEXO II – ANÁLISE DE RISCOS 

 

20 

  

Até ao final do século não existe uma tendência clara nas projeções da precipitação 

média anual. No entanto, estima-se que a precipitação irá no inverno e tem uma 

diminuição substancial no verão20. É expectável existirem eventos de precipitação 

diária mais extremos, principalmente no inverno 

 

 

2.5 – Análise de risco de galgamentos costeiros 

Os galgamentos costeiros afetam praias, arribas, barreiras detríticas, faixas 

terrestres de proteção costeira, bem como habitações e infraestruturas existentes na orla 

costeira. O mais recente, em 2015, afetou a Rua Vasco da Silveira, na freguesia de São 

Miguel, e consequentemente, a destruição de uma parte do seu paredão21. 

 

Tabela 19- Principais ocorrências de galgamentos costeiros 

Ano Localização 

2011 Freguesia de S. Pedro 

2015 Freguesia de S. Miguel 

 

2.5.1 - Localização de risco 

2.5.1.1 - Suscetibilidade 

As zonas com suscetibilidade elevada a galgamentos costeiros é a parte central do 

concelho, que apresenta uma baixa muito baixa, e abrange a faixa costeira desde a 

freguesia de S. Pedro até à Ribeira das Taínhas. 

2.5.1.2 - Principais elementos expostos 

No risco de galgamentos costeiros, considera-se que os elementos expostos são os 

edifícios, equipamentos e infraestruturas localizados junto à linha de costa. 

2.5.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada considera uma situação de mar muito agitado 

coincidente com marés vivas de grande amplitude (durante o equinócio de inverno), 

levando ao galgamento do mar. 

                                                           
20 Segundo a EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. 
21 Fonte: Açoriano Oriental, 13 julho de 2016: http://www.acorianooriental.pt/noticia/reabilitacao-da-avenida-
marginal-custa-200-mil-euros 
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2.5.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

galgamentos costeiros com características semelhantes às definidas para a ocorrência-

tipo. Desta forma, e tendo em consideração os registos históricos existentes, foi atribuído 

um grau de probabilidade médio, o que corresponde a um período de retorno entre 20 e 

50 anos. 

2.5.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade moderado, 

resultante de um número reduzido de deslocados e de alguma disrupção na comunidade 

com alguma perda financeira. 

 

Tabela 20 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para galgamentos costeiros 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Reduzido número 

de deslocados por 

período curto. 

Reduzido 

Moderado 
Socioeconomia 

- Obstrução de vias 

urbanas principais 

- Dificuldades de 

acesso a serviços  

- Perdas moderadas 

em edifícios e 

viaturas 

Moderado 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente 
Residual 

 

2.5.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para galgamentos costeiros, resulta um grau 

de risco moderado. 

2.5.3 - Impacto das alterações climáticas 

O risco de galgamentos costeiros será fomentado pelas alterações climáticas, visto 

que o nível do mar irá continuar a subir até ao final do século. Este facto, associa-se a 
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projeção do aumento das tempestades, que irá potenciar os impactos deste risco no 

futuro22. 

 

 

2.6 - Análise de risco de sismos 

Entre os vários sismos sentidos no concelho destacam-se o de 22 de outubro de 

1522 que provocou grande destruição na então capital da ilha. Mais recente, em 2005 

ocorreu uma crise sísmica, com localização no sistema de falhas Fogo-Congro, localizado 

na região central da ilha de S. Miguel. 

Tabela 22 - Principais ocorrências de sismos23 

Ano Localização do epicentro 

1522 A norte de Vila Franca do Campo 

1591 A sul de S. Miguel 

1932 A sul de Água Retorta 

1935 A SE da Ribeira Quente 

1952 A sul da Ribeira Quente 

1591 A sul de S. Miguel 

2005 Região Fogo-Congro 

 

2.6.1 - Localização de risco 

2.6.1.1 - Suscetibilidade 

Todo o concelho de Vila Franca do Campo é suscetível à ocorrência de sismos.  

2.6.1.2 - Principais elementos expostos 

Entre os principais elementos expostos a sismos estão os aglomerados urbanos 

mais populosos. A população, edifícios, equipamentos e infraestruturas destes 

aglomerados constituem por isso um importante elemento exposto ao risco de sismos. 

Nestes aglomerados urbanos estão inseridos o Centro de Saúde, os bombeiros e a PSP. 

                                                           
22 Segundo a EMAAC - Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. 
23 Fonte: Medeiros (2004). Contribuição para o Estudo dos Riscos Geológicos no Concelho de Vila Franca do Campo (S. 
Miguel, Açores) e suas Implicações em Termos de Planeamento de Emergência. Dissertação de Tese de Mestrado em 
Vulcanologia e Riscos Geológicos. Universidade dos Açores; 
Medeiros (2009). Base de Dados para a Divulgação da Geologia dos Açores. Dissertação Tese de Mestrado em 
Vulcanologia e Riscos Geológicos. Universidade dos Açores. 



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE VILA FRANCA DO CAMPO  

ANEXO II – ANÁLISE DE RISCOS 

 

23 

  

No que respeita a infraestruturas de transporte, destaca-se o porto marítimo. Ao 

nível das principais estruturas viárias destacam-se a via rápida e as estradas regionais que 

ligam Vila Franca do Campo aos outros concelho e estradas e caminhos que ligam as 

diferentes freguesias do concelho. 

2.6.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera a ocorrência de um sismo com intensidade igual ou 

superior a grau VII na Escala de Mercalli Modificada. 

2.6.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de um 

sismo com a intensidade definida na ocorrência-tipo. Desta forma, foi atribuído um grau 

de probabilidade médio-alto, o que corresponde a um período de retorno entre 5 a 20 anos. 

2.6.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo considerou-se um grau de gravidade crítico, com elevado 

número de desalojados, vários edifícios danificados e vias rodoviárias intransitáveis. 

Tabela 23- Grau de gravidade da ocorrência-tipo para sismos 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Elevado número de 

desalojados; 

- Vários feridos. 

Crítico 

Crítico 
Socioeconomia 

- Vários edifícios 

destruídos ou 

severamente 

danificados; 

- Falhas no 

abastecimento de 

eletricidade, água, 

gás; 

- Vias rodoviárias 

intransitáveis; 

- Rede de 

telecomunicações 

condicionada. 

Acentuado 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 
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2.6.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para sismos, resulta num grau de risco 

extremo. 

 

 

2.7 - Análise de riscos de tsunamis 

Os tsunamis podem provocar grandes estragos quando atingem as zonas costeiras 

dependendo da intensidade com que atingem a costa. Apesar de, não haver registos de 

tsunamis no concelho, sabe-se que o sismo de 1522 que originou um grande movimento 

de vertente que soterrou Vila Franca do Campo, originou forte agitação no mar e, em 

consequência, algumas partes do concelho ficaram inundadas. O grande tsunami 

associado ao catastrófico terramoto de Lisboa de 1755, também atingiu grande parte das 

ilhas açorianas, principalmente a ilha Terceira, não havendo registos se ele afetou o 

concelho de Vila Franca do Campo. A maior parte dos tsunamis registados nos Açores 

está associada a sismos24. 

2.7.1 - Localização de risco 

2.7.1.1 - Suscetibilidade 

As zonas com suscetibilidade elevada a tsunamis distribuem-se ao longo da faixa 

costeira do concelho, que possuem cotas mais baixas.  

2.7.1.2 - Principais elementos expostos 

No risco de tsunamis, considera-se que os elementos expostos são os edifícios, 

equipamentos e infraestruturas localizados junto à linha de costa. 

2.7.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considerada foi baseada na ocorrência de um sismo semelhante 

ao de 1522, que provocou um tsunami. 

2.7.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de um 

tsunami com a dimensão do ocorrido em 1522. Desta forma, foi atribuído um grau de 

probabilidade baixo, o que corresponde a um período de retorno superior a 200 anos. 

                                                           
24 Fonte: http://acores.wikia.com/wiki/Tsunami_nos_A%C3%A7ores 



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE VILA FRANCA DO CAMPO  

ANEXO II – ANÁLISE DE RISCOS 

 

25 

  

2.7.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo considerou-se um grau de gravidade crítico, com vítimas e 

feridos em grande número e muitos edifícios destruídos. 

 

 

Tabela 24 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para tsunami 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Retirada em grande 

escala de pessoas por 

uma duração longa; 

- Pessoal de apoio e 

reforço necessário; 

- Número acentuado 

de vítimas e feridos. 

Crítico 

Crítico 

Socioeconomia 

- Grande número de 

edifícios destruídos 

ou severamente 

danificados; 

- Falhas no 

abastecimento de 

eletricidade, água, 

gás; 

- Vias rodoviárias 

intransitáveis; 

- Rede de 

telecomunicações 

condicionada. 

Crítico 

Ambiente 

- Destruição ou 

perturbação grave de 

importantes habitats 

marinhos. 

Acentuado 

 

2.7.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para tsunamis, resulta num grau de risco 

elevado. 
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2.8 - Análise de riscos de vulcões 

Desde o seu povoamento a ilha de São Miguel já foi palco de vários eventos 

vulcânicos. O último que ocorreu em terra já foi há mais de 300 anos. O concelho foi, 

sobretudo, afetado por erupções vulcânicas de 1563, no vulcão do Fogo, que destrui 

muitas habitações devido à acumulação de cinzas nos telhados e a de 1630, no vulcão das 

Furnas, que afetou, principalmente, a freguesia de Ponta Garça tendo vitimado várias 

pessoas e destruído inúmeras habitações. 

Tabela 25 - Principais ocorrências de vulcões25 

Ano Localização do epicentro 

1563 Vulcão do Fogo 

1630 Vulcão das Furnas 

 

2.8.1 - Localização de risco 

2.8.1.1 - Suscetibilidade 

Todo o concelho de Vila Franca do Campo é suscetível à atividade vulcânica, quer 

provenientes dos vulcões vizinhos do Fogo e das Furnas, ou de outro que se encontre na 

ilha de São Miguel, como, por exemplo, o vulcão das Sete Cidades, ou mesmo de outra 

ilha. 

2.8.1.2 - Principais elementos expostos 

Entre os principais elementos expostos aos vulcões estão os aglomerados urbanos, 

para além de todo o tecido agrícola. A população, edifícios, equipamentos e as 

infraestruturas existentes no concelho, incluindo as diversas estruturas estratégicas do 

concelho, como, por exemplo, o Centro de Saúde, o quartel dos bombeiros, a esquadra da 

PSP, o porto de pescas, e as principais estruturas rodoviárias que ligam as diferentes 

freguesias e o concelho ao resto da ilha. 

2.8.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera a entrada de um vulcão em erupção, com uma fase de 

natureza explosiva. 

2.8.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de um 

vulcão. Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade baixo, o que corresponde a 

um período de retorno superior a 200 anos. 

                                                           
25 Fonte: Medeiros, Ana Rosa Amaral (2009). Base de Dados para a Divulgação da Geologia dos Açores. Dissertação 
de Mestrado em Vulcanologia e Riscos Geológicos. Universidades dos Açores 
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2.8.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo considerou-se um grau de gravidade crítico, com destruição 

de habitações, falhas em infraestruturas e cortes em vias rodoviárias. 

Tabela 26 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para vulcões 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Retirada em grande 

escala de pessoas por 

uma duração longa; 

- Pessoal de apoio e 

reforço necessário. 

Crítico 

Crítico 

Socioeconomia 

- Grande número de 

edifícios destruídos 

ou severamente 

danificados; 

- Equipamentos e 

serviços de saúde 

condicionados; 

- Falhas no 

abastecimento de 

eletricidade, água, 

gás; 

- Vias rodoviárias 

intransitáveis; 

- Rede de 

telecomunicações 

condicionada. 

Crítico 

Ambiente 
- Destruição de 

terrenos agrícolas. 
Acentuado 

 

2.8.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para vulcões, resulta num grau de risco 

elevado. 
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2.9 - Análise de risco de movimentos de vertente 

Movimento de vertente corresponde a um movimento, de uma massa de rocha e/

ou solo instabilizada, cujo centro de gravidade do material afetado progride para jusante 

e para o exterior, ocorrendo ao longo de um talude ou vertente podendo ter origem em 

diversas causas26. 

Em Vila Franca do Campo destacam-se algumas ocorrências de movimentos de 

vertente tais como: 

Tabela 27 - Principais ocorrências de movimentos de vertente 

Ano Localização Descrição 

152227 
Todas as freguesias 

do concelho 

Sismo desencadeia um enorme movimento de vertente 

soterrando a até então capital e provocando 5000 

vítimas mortais 

194835 Água d’Alto 

Precipitação intensa provoca movimento de vertente e 2 

vítimas mortais 

 

199235 Ponta Garça 
Erosão marinha provoca desabamento e consequente 

1 vítima mortal 

199828 
Ponta Garça e Ribeira 

das Tainhas 

Precipitação intensa provoca enxurradas e movimento 

de vertente na Ribeira do Crancha em Ponta Garça 

200229 
Água d’Alto e Ponta 

Garça 

Derrocada sobre o caminho de acesso ao Lugar da Praia 

e da Gaiteira, quintais e habitações 

200430 Ponta Garça 
Chuva intensa provoca um movimento de vertente na 

margem esquerda da Ribeira do Crancha 

200639 

 

São Miguel 

Precipitação intensa provoca movimento de vertente e 2 

vítimas mortais 

 

                                                           
26 Fonte: Marques, Rui (2013). Estudo de Movimentos de Vertente no Concelho da Povoação (ilha de São Miguel, 
Açores): Inventariação, Caracterização e Análise da Suscetibilidade. Tese de Doutoramento em Geologia, na 
especialidade de Riscos Geológicos. Universidade dos Açores. 
27 Fonte: CVARG - http://www.cvarg.azores.gov.pt/noticias/Paginas/cms_125_Investigadores-reconstituem-a-
historia-da-destruicao-de-Vila-Franca-do-Campo-484-anos-depois-da-tragedia.aspx 
28 Fonte: Medeiros, João Manuel de Sousa (2004). Contribuição para o Estudo dos Riscos Geológicos no Concelho de 
Vila Franca do Campo (S. Miguel, Açores) e suas Implicações em Termos de Planeamento de Emergência. Dissertação 
de Tese de Mestrado em Vulcanologia e Riscos Geológicos. Universidade dos Açores 
29 Fonte: relatório Municipal da Câmara de VFC. 
30 Fonte: informações do SMPC. 
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200731 Água d’Alto 
Movimento de vertente resultante da chuva forte obstrói 

uma via regional 

200840 Água d’Alto 
Movimento de vertentes num talude do Lugar da Praia, 

derivado às chuvas fortes provoca obstrução da via 

201039 Água d’Alto Corte da estrada de acesso ao Lugar da Praia 

 

  

                                                           
31 Fonte: relatório dos bombeiros de VFC. 
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2.9.1 - Localização do risco  

2.9.1.1 - Suscetibilidade  

Para o município e com base nos registos históricos existentes, as freguesias com 

maior suscetibilidade a movimentos de vertente são Ponta Garça, Água d’Alto e São 

Miguel. Destacam-se, no entanto, algumas zonas dentro dessas freguesias, 

nomeadamente na freguesia de Água d’Alto, áreas de maior suscetibilidade como são o 

caso da vertente Este do talude junto da estrada de acesso ao Lugar da Praia, com várias 

ocorrências já registadas ao longo dos anos e no talude da estrada regional junto à praia 

da Água d'Alto. Destacam-se ainda as vertentes dos taludes da Ribeira do Crancha em 

Ponta Garça e Gaiteira. 

2.9.1.2 - Principais elementos expostos  

Para a identificação dos elementos em risco relacionados com a ocorrência de 

movimentos de vertente considerou-se a população, o edificado, equipamentos e 

infraestruturas e as principais vias de acesso zonas de suscetibilidade elevada.   

2.9.2 - Ocorrência tipo  

A ocorrência-tipo considera um movimento de uma massa de rocha e/ou solo 

junto de aglomerados habitacionais e/ou acessos importantes às freguesias do concelho.   

2.9.2.1 - Grau de probabilidade  

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência 

potencial de movimentos de massa com características semelhantes às definidas para a 

ocorrência-tipo. Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade médio-alto. 

2.9.2.2 - Grau de gravidade  

Para a ocorrência-tipo em análise considera-se um grau de gravidade acentuado, 

resultante do funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis, 

perda significativa e assistência financeira necessária.  
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Tabela 28 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para movimentos de vertente 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Número moderado de 

vítimas mortais e de 

desaparecidos  

- Alguns deslocados por 

período curto 

Moderado 

Acentuado 

Socioeconomia 

- Destruição de várias 

habitações  

- Vias de circulação 

cortadas/danificadas 

- Perda significativa e 

assistência financeira 

necessária. 

Acentuado 

Ambiente 
- Obstrução de linhas de 

água 
Reduzido 

 

2.9.2.3 - Grau de risco  

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para movimentos de vertente, resulta um 

grau de risco elevado. 

 

 

2.10 - Análise de risco de acidentes aéreos 

Os acidentes aéreos constituem um risco com potencial para gerar danos críticos 

ao nível da população devido ao elevado número de mortos e feridos que podem provocar. 

No concelho nunca ocorreu um acidente deste tipo.  

2.10.1 - Localização de risco 

2.10.1.1 - Suscetibilidade 

Como o município não apresenta nenhum aeroporto ou outra pista de aterragem 

não existem zonas de elevada suscetibilidade, apenas na eventualidade de haver a queda 

de alguma aeronave. 
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2.10.1.2 - Principais elementos expostos 

No caso dos acidentes aéreos, considera-se que os elementos expostos são os 

ocupantes das aeronaves, as próprias aeronaves, bem como as populações, os edifícios e 

as infraestruturas localizados no solo. 

2.10.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada considera a queda de um avião comercial após a 

descolagem ou na aproximação ao aeroporto João Paulo II sobre o aglomerado urbano do 

concelho. 

2.10.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

acidentes aéreos. Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade baixo, o que 

corresponde a um período de retorno superior a 200 anos. 

2.10.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade crítico, 

resultante de um número elevado de vítimas e de desalojados, destruição de edifícios, de 

veículos e vias rodoviárias. 

 

Tabela 33 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para acidentes aéreos 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Número elevado de 

vítimas e feridos; 

- Elevado número de 

desalojados. 

Crítico 

Crítico 

Socioeconomia 

- Vários edifícios 

destruídos ou 

severamente 

danificados; 

- Falhas no 

abastecimento de 

eletricidade, água, 

gás; 

- Vias rodoviárias 

intransitáveis; 

Acentuado 
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- Rede de 

telecomunicações 

condicionada; 

- Destruição da 

aeronave; 

- Destruição de 

veículos. 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 

 

2.10.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para acidentes aéreos, resulta um grau de 

risco elevado. 

 

 

2.11 - Análise de risco de derrames de matérias perigosas  

O transporte terrestre de matérias perigosas constitui um risco devido à 

possibilidade de ocorrência de acidentes que envolvam a libertação não controlada de 

matéria perigosa durante o transporte, por via rodoviária. No município não se 

verificaram ocorrências deste tipo de acidente. No entanto, não deixa de ser um risco a 

considerar para o futuro. 

2.11.1 - Localização do risco  

2.12.1.1 – Suscetibilidade 

Os acidentes de derrames de matérias perigosas podem ocorrer em vias 

rodoviárias, podendo distinguir-se o seu nível de suscetibilidade de acordo com a sua 

tipologia e intensidade de circulação. 

Ao nível rede rodoviária considera-se de suscetibilidade moderada os troços  por 

onde circulam esse tipo de matérias. Os restantes troços rodoviários são consideradados 

de suscetibilidade reduzida32.   

2.11.1.2 - Principais elementos expostos  

No caso de derrame de matérias perigosas, considera-se que os principais 

elementos expostos são as próprias tripulações dos veículos rodoviários envolvidos, a 

                                                           
32 Fonte: Avaliação Nacional de Risco, 2014. 
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rede viária utilizada para esse tipo de transporte, os aglomerados residenciais que se 

localizem na proximidade desses troços rodoviários, bem como as linhas d’água que 

possam ser afetadas por um derrame.  

2.11.2 - Ocorrência-tipo  

A ocorrência-tipo analisada consiste num acidente rodoviário que resulta no 

despiste de um camião-cisterna de transporte de matérias perigosas num aglomerado 

urbano46 ou próximo de uma linha d’água.   

2.11.2.1 - Grau de probabilidade  

 A atribuição do grau de probabilidade teve por base a possibilidade futura de 

ocorrência de derrame de matérias perigosas com características semelhantes às definidas 

para a ocorrência-tipo. Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade médio-baixo, 

o que corresponde a uma probabilidade anual de ocorrência de 0.005 a 0.02. 

2.11.2.2 - Grau de gravidade  

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade moderado, 

resultante de um número reduzido de vítimas-padrão e de alguma disrupção no 

funcionamento da comunidade com alguma perda financeira. 

 

Tabela 34 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para derrames de mercadorias perigosas 

Impacto Classificação Grau de 

Gravidade 

População 

-Número reduzido de 

vítimas mortais, alguns 

feridos graves e ligeiros 

Reduzido 

Moderado 
Socioeconomia 

-Danos materiais 

associados à destruição do 

camião-cisterna de 

mercadorias perigosas 

-Danos materiais na via 

afetada e edifícios 

adjacentes 

-Interrupção do 

funcionamento da via 

afetada 

Moderado 

Ambiente 
-Formação de nuvem 

tóxica;  
Reduzido 
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-Cursos de água poluídos. 

 

2.11.2.3 - Grau de risco  

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para derrames de mercadorias perigosas, 

resulta um grau de risco moderado. 

 

 

2.12 - Análise do risco de colapso de pontes e infraestruturas 

O colapso de uma infraestrutura de grandes dimensões pode acarretar, para além 

dos danos nas próprias infraestruturas, acarretar a perda de vidas humanas, bem como 

disrupção da atividade socioeconómica. No município não há registo de colapso de pontes 

ou de outras infraestruturas. 

2.12.1 - Localização de risco 

2.12.1.1 - Suscetibilidade 

Os locais com maior suscetibilidade à ocorrência de colapso correspondem à 

localização das pontes, nomeadamente em Água d’Alto, Ribeira Seca, Ribeira das 

Taínhas e Ponta Garça. Na freguesia de Água d’Alto destacam-se as pontes da via rápida. 

2.12.1.2 - Principais elementos expostos 

No caso do colapso de pontes e infraestruturas os elementos expostos são os 

passageiros, veículos automóveis, bem como as próprias infraestruturas. 

2.12.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera o colapso de uma ponte entre freguesias, devido à 

ocorrência de sismo forte. 

2.12.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

colapsos de ponte e infraestruturas. Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade 

baixo, o que corresponde a um período de retorno superior a 200 anos. 

2.12.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade moderado, 

resultante de vários mortos e feridos graves, destruição da ponte e de viaturas automóveis 

que nela circulam. 
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Tabela 35 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para colapso de pontes e infraestruturas 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 
- Vários mortos e 

feridos graves. 
Moderado 

Moderado Socioeconomia 

- Destruição da 

ponte; 

- Vias rodoviárias 

intransitáveis; 

- Interrupção da 

circulação 

rodoviária; 

- Destruição de 

viaturas. 

Moderado 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 

 

2.12.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para colapso de pontes e infraestruturas, 

resulta um grau de risco moderado. 

 

 

2.13 - Análise de risco de acidentes industriais 

Os acidentes industriais podem, por vezes, envolver substâncias perigosas, que 

podem provocar danos críticos na população, ambiente e património edificado. O parque 

industrial presente no concelho apresenta diversas indústrias dos quais se destacam a 

construção civil e serração de madeiras, oficinas de reparação automóveis, cooperativas 

de frutos, transformação de carnes, panificação, e, também, armazéns e comércio. 

2.13.1 - Localização de risco 

2.13.1.1 - Suscetibilidade 

O local mais suscetível de ocorrer um acidente deste tipo é na freguesia de São 

Miguel, pois é onde se localiza o parque industrial. 
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2.13.1.2 - Principais elementos expostos 

No caso de acidentes industriais considera-se que os principais elementos 

expostos são os próprios edifícios onde ele ocorre e todos os outros que se localizam nas 

suas proximidades. Os aglomerados habitacionais mais próximos do parque industrial 

podem ser afetados por fumos de incêndios. 

2.13.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera um incêndio num dos armazéns presentes no parque 

industrial, podendo alastrar-se para outros. 

2.13.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência de 

acidentes industriais. Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade médio-alto, o 

que corresponde a um período de retorno entre 5 a 20 anos. 

2.13.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade moderado, 

resultante de um número reduzido de mortos e feridos graves e de importantes danos 

materiais. 

 

Tabela 36 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para acidentes industriais 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Reduzido número 

de mortos e feridos 

graves; 

- Alguns feridos 

ligeiros por 

intoxicação. 

Reduzido 

Moderado 

Socioeconómica 

- Importantes danos 

materiais associados 

à destruição; 

- Interrupção / 

redução do 

funcionamento dos 

serviços presentes no 

parque. 

Moderado 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 
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2.13.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para acidentes industriais, resulta um grau 

de risco elevado. 

 

 

2.14 - Análise de risco de incêndios urbanos 

Os incêndios urbanos constituem um risco no âmbito da proteção civil por serem 

eventos com potencial para causar danos significativos na população, edifícios e 

infraestruturas. Destacam-se as seguintes ocorrências de incêndios urbanos no concelho: 

Tabela 38 - Principais ocorrência de incêndios urbanos nos últimos 10 anos. 

Ano Localização Descrição 

200833 São Miguel 
Incêndio que destruiu totalmente o primeiro andar 

de uma moradia desabitada. 

201434 Ponta Garça 
Incêndio que provocou danos ao nível da cobertura 

de uma habitação e realojamento de uma família. 

 

2.14.1 - Localização de risco 

2.14.1.1 - Suscetibilidade 

As principais áreas com maior suscetibilidade à ocorrência de incêndios urbanos 

correspondem aos principais aglomerados habitacionais. A suscetibilidade dos edifícios 

aí existentes varia consoante a sua utilização e a sua dimensão, e a quantidade de pessoas 

que os utiliza. 

2.14.1.2 - Principais elementos expostos 

No caso dos incêndios urbanos considera-se que os principais elementos expostos 

são os próprios edifícios afetados pelo incêndio e a respetiva população residente, 

destacando-se os principais aglomerados populacionais existentes em cada freguesia. 

2.14.2 - Ocorrência-tipo 

                                                           
33 Fonte: RTP, 27 de dezembro de 2008 - http://www.rtp.pt/acores/sociedade/vandalos-incendeiam-casa-em-vila-
franca-video_5977 
34 Fonte: Açoriano Oriental, 18 de fevereiro de 2014 - http://www.acorianooriental.pt/noticia/incendio-em-moradia-
em-vila-franca-do-campo 
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A ocorrência-tipo considera um incêndio num edifício habitacional, que pode 

propagar-se para os adjacentes.  

2.14.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência a 

incêndios urbanos. Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade médio-alto, o que 

corresponde a um período de retorno entre 5 a 20 anos. 

2.14.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade moderado, 

resultante de feridos graves e ligeiros e danos no edifício. 

 

Tabela 39 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para incêndios urbanos 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Alguns feridos 

graves e feridos 

ligeiros; 

- Alguns deslocados. 

Moderado 

Moderado 

Socioeconomia 

- Importantes danos 

materiais em vários 

pisos do edifício 

afetado. 

- Alguns danos nos 

edifícios contíguos e 

em viaturas na via 

pública. 

Moderado 

Ambiente 
- Não há impacte no 

ambiente. 
Residual 

 

2.14.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para incêndios urbanos, resulta um grau de 

risco elevado. 
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2.15 - Análise de risco de incêndios rurais 

Os registos de incêndios rurais ocorridos no concelho aconteceram devido a 

temperaturas elevados e humidade relativa baixa, pouco comum nos Açores, durante os 

meses de verão. Entre eles destaca-se: 

Tabela 41 - Principais ocorrências de incêndios florestais35 

Ano Descrição 

Agosto 2008 e 

Fevereiro de 

2018 

Incêndio na encosta da Senhora da Paz, resultante de queimadas que 

se descontrolaram. 

Agosto e 

setembro 2013 

Devido a temperaturas elevadas e humidade muito baixa, registaram-

se 17 incêndios, devido a queimadas descontroladas. 

 

2.15.1 - Localização de risco 

2.15.1.1 - Suscetibilidade 

As principais áreas com maior suscetibilidade à ocorrência de incêndios rurais são 

as zonas agrícolas e de mato. 

2.15.1.2 - Principais elementos expostos 

Os principais elementos expostos aos incêndios rurais são os aglomerados 

habitacionais existentes perto das zonas agrícolas, a vegetação dos terrenos afetados e as 

vias de comunicação próximos desses terrenos. 

2.15.2 - Ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera um incêndio devido a uma queimada descontrolada e 

potenciada por temperaturas elevadas e humidade relativa do ar baixa. 

2.15.2.1 - Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência a 

incêndios urbanos. Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade elevado, o que 

corresponde a um período de retorno ≤5 anos. 

2.15.2.2 - Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade reduzido, 

resultante de reduzidos feridos, poucos deslocados e reduzida perda económica. 

 

                                                           
35 Fonte: relatório dos bombeiros de VFC. 
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Tabela 42 - Grau de gravidade da ocorrência-tipo para incêndios florestais 

Impacto Classificação Grau de gravidade 

População 

- Reduzido número 

de feridos ligeiros; 

- Reduzido número 

de deslocados. 

Reduzido 

Reduzido 

Socioeconomia 

- Reduzida perda 

económica para os 

donos dos terrenos. 

Reduzido 

Ambiente 
- Danos para a 

vegetação. 
Reduzido 

 

2.15.2.3 - Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco, da combinação dos graus de gravidade e de 

probabilidade da ocorrência-tipo considerada para incêndios florestais, resulta um grau 

de risco moderado. 

2.15.3 - Impacto das alterações climáticas 

Tendo em consideração que os incêndios rurais ocorridos no concelho derivaram 

de temperaturas elevadas e de ondas de calor, e com as alterações climáticas a temperatura 

média anual, a temperatura máxima e a temperatura mínima irão sofrer um aumento entre 

1ºC a 2,77ºC (EMMAC, 2016). Consequentemente, o risco de incêndios rurais terá 

tendência a aumentar. 
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3. Estratégias para a mitigação de riscos 
Programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos riscos 

identificados  

As medidas de mitigação a definir devem ser abrangentes para os riscos 

predominantes no território, esforçando-se por alcançar objetivos múltiplos e definindo 

horizontes de tempo a longo prazo.   

Mitigar o impacte de acidentes graves ou catástrofes, pressupõe o 

reconhecimento/identificação dos perigos e as áreas de suscetibilidade à ameaça, a 

identificação dos fatores que contribuem para as vulnerabilidades presentes, bem como a 

consideração da capacidade de adaptação que as comunidades vão desenvolvendo face às 

situações presentes, devendo esta compreender os mecanismos de resposta já 

implementados.   

Todas as ações de mitigação de riscos, se sustentadas, tendem para a redução das 

vulnerabilidades presentes, detendo por isso o potencial de produzir benefícios repetidos 

ao longo do tempo, precavendo os impactos de futuras catástrofes.  

As medidas de mitigação devem por isso, estar previstas em todas as fases do ciclo 

da catástrofe podendo ser estruturais ou não estruturais, como são as estratégias de 

desenvolvimento propostas nos instrumentos de gestão territorial ou os programas de 

sensibilização/educação destinados à comunidade ou à sensibilização de decisores dos 

setores público e privado.  

Neste sentido, e de modo a alcançarem-se estes objetivos identifica-se nos 

pontos que se seguem:   

• Estratégias de carácter geral a serem implementadas por agentes de proteção civil 

e/ou entidades de apoio;  

• Estratégias específicas para cada um dos principais riscos identificados no Plano, 

incluindo os instrumentos legais atualmente em vigor.  

 

 

 

3.1 - Estratégias gerais  

No âmbito da definição de estratégias para mitigação dos efeitos associados a 

acidentes graves ou catástrofes, torna-se útil clarificar aquelas que, ao serem 

implementadas, apresentam um efeito benéfico transversal a vários tipos de eventos36.   

                                                           
36 Fonte: Avaliação Nacional de Risco, 2014. 
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Importa ter em conta nas estratégias de mitigação de carácter geral:  

• As que decorrem da lei de bases de proteção civil, como são o direito à informação 

e formação dos cidadãos, de acordo com a qual os cidadãos têm direito à 

informação sobre os riscos a que estão sujeitos, bem como sobre as medidas 

adotadas e a adotar de modo a minimizar os efeitos de acidente grave ou 

catástrofe. Esta estratégia pode incluir na sua implementação, o desenvolvimento 

de ações de informação/sensibilização destinadas à população em geral, mas 

também às instituições públicas e privadas, consciencializando-as das 

responsabilidades que recaem sobre elas;  

• As ações tendentes à atualização das bases de dados de ocorrências para uma 

permanente atualização dos níveis de risco e das áreas de suscetibilidade bem 

como, à manutenção do inventário atualizado de meios materiais e humanos que 

poderão ser ativados em caso de emergência;  

• A articulação com os instrumentos de gestão territorial, complementando as 

estratégias ali definidas para a diminuição das vulnerabilidades e para a 

minimização dos riscos identificados;  

• Promoção da realização de exercícios a diferentes níveis;  

• A maximização da eficiência das ações de socorro promovendo a realização de 

planos de emergência (especiais) concisos e centrados nas componentes 

operacionais (potenciar a eficiente gestão de recursos disponíveis); 

• A aquisição de equipamentos de apoio (por exemplo para estabilização de 

infraestruturas e de apoio à remoção de pessoas sob escombros). 

 

 

3.2 - Estratégias específicas  

Para além da definição de estratégias de carácter geral, úteis para a maximização da 

eficácia e eficiência de um elevado número de ações transversais a vários tipos de risco, 

considera-se ser de toda a utilidade organizar e especificar estratégias de mitigação para 

os principais tipos de risco que poderão afetar o concelho, bem como indicar os 

instrumentos legais que concorrem para a mitigação das suas consequências37.  

Nas tabelas seguintes identificam-se as estratégias de mitigação específicas para cada 

risco: 

 

3.2.1 - Riscos de origem natural 

                                                           
37 Fonte: Avaliação Nacional de Risco, 2014. 
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Ondas de calor 

Realizar ações de sensibilização junto das populações para o reconhecimento dos sinais de 

alerta e aviso, tendo em vista a divulgação dos comportamentos de autoproteção a serem 

adotados em caso de ondas de calor. 

 

Ondas de frio 

Realizar ações de sensibilização junto das populações para o reconhecimento dos sinais de 

alerta e aviso, tendo em vista a divulgação dos comportamentos de autoproteção a serem 

adotados em caso de ondas de frio. 

 

 

Ciclones e tempestades 

Realizar ações de sensibilização junto das populações para o reconhecimento dos sinais de 

alerta e aviso, tendo em vista a divulgação dos comportamentos de autoproteção a serem 

adotados em caso de ciclone ou tempestade. 

Cheias e inundações 

Realizar ações de sensibilização nas zonas de elevada suscetibilidade, tendo em vista difundir 

os procedimentos que deverão ser adotados pela população após receção de avisos por parte da 

proteção civil; 

Realizar ações de sensibilização junto das populações para o reconhecimento dos sinais de 

aviso; 

Avaliar a necessidade de ter em reserva (ou definidos locais de fácil abastecimento) meios de 

reforço de infraestruturas e de contenção dos níveis de água como por exemplo, sacos de areia; 

Aprofundar a articulação com a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente – Direção 

Regional do Ambiente de modo a acompanhar a evolução no nível dos leitos dos cursos de 

água; 

Ao nível da legislação em vigor, importa indicar que este tipo de evento poderá ser igualmente 

mitigado através de instrumentos de ordenamento do território, como previsto em legislação, a 

qual define a necessidade de se condicionar o uso do solo em zonas suscetíveis a inundações, 

assim como criar sistemas de alerta. 
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Galgamentos costeiro 

Garantir a eficiência dos mecanismos de previsão e de aviso à população presente nas zonas 

suscetíveis aos riscos; 

Ao nível da legislação em vigor importa indicar que este tipo de evento poderá ser igualmente 

mitigado através de instrumentos de ordenamento do território, como previsto em legislação, a 

qual define a necessidade de se condicionar o uso do solo em zonas suscetíveis a inundações, 

assim como criar sistemas de alerta; 

Implementar ou acompanhar um sistema de monitorização deste risco de forma contínua, para 

as zonas em risco; 

Realizar ações de sensibilização nas zonas de elevada suscetibilidade tendo em vista difundir 

os procedimentos que deverão ser adotados pela população após receção de avisos por parte da 

proteção civil (salvaguarda de bens, colocação de barreiras, etc.).  

Sismos 

Sensibilizar os promotores para a importância de que todas as edificações cumpram os 

regulamentos de dimensionamento para fazer face aos sismos, em particular quando se tratam 

de edifícios como os agentes de proteção civil que deverão estar localizados em locais de baixa 

suscetibilidade e construídos com as adequadas técnicas construtivas; 

Introduzir ao nível do Plano Diretor Municipal (PDM) condicionantes de uso do solo nas zonas 

definidas como de elevada suscetibilidade sísmica; 

Realizar ações de sensibilização tendo em vista a divulgação dos comportamentos de 

autoproteção a serem adotados em caso de sismo; 

Acompanhar a evolução dos planos diretores municipais ao nível da introdução de 

condicionantes de uso do solo nas zonas definidas como de elevada suscetibilidade sísmica; 

Ter previstos planos prévios de intervenção, que englobem:  

• Procedimentos a serem adotados pelas escolas e lares de terceira idade que se 

encontrem em zonas suscetíveis;  

• Procedimentos de deslocação da população mais vulnerável (jovens e idosos) e 

entidades responsáveis pela mesma;  

• Constituição de várias equipas de avaliação de estabilidade de infraestruturas a ativar 

em caso de necessidade;  

• Procedimentos de estabilização de infraestruturas em risco de colapso e meios 

materiais e humanos disponíveis para a sua implementação. 
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Tsunamis 

Realizar exercícios associados à ativação do PMEPC-VFC devido a tsunamis, envolvendo as 

regiões potencialmente mais afetadas. Avaliar eficácia e eficiência de procedimentos de 

evacuação e aviso nas zonas de maior suscetibilidade; 

Desenvolver planos prévios de intervenção que incluam:  

• Equipas responsáveis pelo aviso à população.  

• Procedimentos de deslocação da população mais vulnerável (jovens e idosos) e 

entidades responsáveis pela mesma. 

Implementar sistemas sonoros de aviso de risco de tsunami nas zonas de maior suscetibilidade 

a este fenómeno; 

Realizar ações de sensibilização tendo em vista a divulgação dos comportamentos de 

autoproteção a serem adotados em caso de sismo ou de aviso de tsunami, em particular em 

edifícios de utilização coletiva. 
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Movimentos de vertente 

Articular com os instrumentos de gestão territorial o cumprimento de condicionantes de uso do 

solo nas zonas definidas como de elevada suscetibilidade a movimentos de vertentes em 

especial nas áreas urbanas. 

Definir, nas zonas de elevada suscetibilidade, as medidas preventivas relativamente à 

segurança de pessoas e bens face à instabilização de vertentes, os quais poderão incluir: 

• Proibição da construção de hospitais, escolas, edifícios com importância na gestão da 

emergência e edifícios de habitação;  

• Realização de obras de estabilização e reforço a fim de aumentar a segurança de 

estruturas já existentes. 

Realizar simulacros de modo a avaliar constrangimentos ao nível do tempo previsto para a 

implementação de ações no terreno. Os simulacros terão ainda por objetivo avaliar o tipo e 

eficácia das medidas de proteção a implementar. 

Avaliar a implementação de um sistema de monitorização contínua no tempo associado a 

sistemas de alerta no âmbito dos movimentos de vertentes. 

Promover uma “consciência preventiva do risco” entre as autoridades e populações locais sobre 

os riscos de movimentos de vertente, permitindo que as sociedades desenvolvam 

procedimentos/organização de coexistência com a dinâmica do meio físico, em particular no 

que respeita aos movimentos de vertentes. Estas ações podem incluir, por exemplo, a realização 

de ações de sensibilização tendo em vista a divulgação dos comportamentos de autoproteção a 

serem adotados em caso de ocorrência de movimentos de vertente. 

Estabelecer parcerias com a comunidade académica no sentido de garantir que todos os 

movimentos de vertente registados em território municipal (ocorrências registadas pelos APC) 

Atividade vulcânica 

Sensibilizar o poder local para a adoção de medidas para reduzir os riscos associados a 

atividade vulcânica; 

Introduzir ao nível do PDM condicionantes de uso do solo nas zonas definidas como de elevada 

suscetibilidade; 

Realizar ações de sensibilização, tendo em vista a divulgação dos comportamentos de 

autoproteção a serem adotados em caso de atividade vulcânica; 

Ter previstos planos prévios de intervenção como: 

• Procedimentos de deslocação da população mais vulnerável (crianças e idosos) e 

entidades responsáveis pela mesma; 

• Ter definidas previamente a constituição de várias equipas de avaliação de estabilidade 

de infraestruturas a ativar em caso de necessidade. 
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são estudados e catalogados. Esta ação terá por finalidade a constituição de uma base de dados 

a partir da qual se irão melhorar, de forma contínua, as metodologias de produção cartografia 

de suscetibilidade a movimentos de vertentes; 

Estabelecer parcerias com a comunidade académica no sentido de desenvolver modelos de 

previsibilidade temporal/espacial de ocorrência de movimentos de vertentes, assim como a sua 

atualização e avaliação de soluções técnicas adequadas, através de parcerias com a comunidade 

académica. 

 

 

 

3.2.2 - Riscos Tecnológicos  

 
 

Acidentes aéreos 

Agilizar a articulação entre entidades competentes, através de simulacros. 

 

 

Derrames de matérias perigosas 
Promover a atualização de forma continuada da base de dados relativa a acidentes no transporte 

terrestre de mercadorias perigosas, a qual deverá compreender, para além das causas e 

consequências dos acidentes, as coordenadas geográficas dos mesmos; 

Promover ações de formação relativamente aos procedimentos a serem adotados em caso de 

acidente envolvendo diferentes tipos de matérias perigosas; 

Realizar periodicamente exercícios relativos a acidentes no transporte terrestre de mercadorias 

perigosas; 

Garantir a existência/atualização de planos prévios de intervenção para as principais vias do 

município. Estes deverão compreender procedimentos a serem adotados de acordo com 

diferentes tipologias de substâncias perigosas, incluindo os meios necessários para a mitigação 

do risco. 

 

 

Colapso de pontes e infraestruturas 
Promover a avaliação periódica da estabilidade estrutural de pontes e infraestruturas; 

Promover a elaboração de planos prévios de intervenção para os principais pontes e 

infraestruturas, de modo a estabelecerem-se os procedimentos de intervenção em caso de 

colapso (meios a mobilizar e procedimentos a adotar). 

 

 

Acidentes industriais 
Participar nos exercícios/simulacros relativos aos Planos de Emergência Externos e aos Planos 

de Emergência Internos dos estabelecimentos que lidam com substâncias perigosas; 

Acompanhar a divulgação à população (pelo SMPC do município com a colaboração do 

operador do estabelecimento) de medidas específicas de autoproteção a adotar em caso de 

acidente grave nos estabelecimentos que lidam com substâncias perigosas; 
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Garantir a incorporação nos Planos Diretores Municipais das distâncias de segurança entre os 

estabelecimentos e zonas residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo público 

e zonas ambientalmente sensíveis; 

Acompanhar a elaboração e revisão de relatórios de segurança, quando aplicáveis. 

 

 

Incêndios urbanos 
Garantir que os bombeiros realizam exercícios relativos a estratégias de combate a incêndios 

em edifícios (de diferentes tipologias) e sua evacuação; 

Realizar exercícios (em colaboração com os municípios e respetivos agentes de proteção civil) 

tendo em vista a avaliação do tempo decorrido entre o alerta e o controlo do teatro de operações, 

bem como da eficácia das operações a implementar; 

Manter atualizada a informação relativa aos meios disponíveis no município para fazer frente 

a incêndios urbanos; 

Contribuir para o cumprimento do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em 

Edifícios. 

Manter atualizada a informação relativa aos meios disponíveis no município para fazer frente 

a incêndios em centros históricos. 

Cumprir com o Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios em todos os 

edifícios pertencentes ao município. 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 - Riscos Mistos 

Incêndios rurais 
Estudar e conhecer as dinâmicas do incêndio, por forma a adequar a vigilância e as campanhas 

de sensibilização; 

Melhorar os meios de planeamento, previsão e apoio à decisão. 

Planear e promover a gestão de faixas de combustível. 

 

 

 

 

 


