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3 - Modelos  
 

3.1 Modelos de relatórios         

 

Os modelos de relatórios imediatos de situação (RELIS) e de situação geral (RELGER), encontram-se 

em anexo a este plano. 
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3.2 Modelo de requisições         

 
O modelo de requisição encontra-se em anexo a este plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Modelo de aviso à população - Comunicados         

 
O modelo de comunicado encontra-se em anexo a este plano. 
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4 - Lista de Distribuição 
 

Entidades e organizações de apoio 
N.º 

Cópias 

Autoridade Nacional de Proteção Civil 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa 

Câmara Municipal de Mafra 

Administração da Região Hidrográfica do Tejo  
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Policia Municipal 
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Santa Casa da Misericórdia de Mafra 

Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa (Delegação de Mafra) 

Escola das Armas 

Tapada Nacional de Mafra 

Associação de Agricultores do Concelho de Mafra 

Associação dos Produtores Agrícolas e Florestais da Estremadura (FLOREST) 
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União das Freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira 

União das Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário 

União das Freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 

2 

1 

10 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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União das Freguesias da Malveira e São Miguel de Alcainça 

União das Freguesias da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Mafra 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento da Azueira 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento da Encarnação 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Santo Isidoro 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento do Milharado 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento do Livramento 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Tabela 14 – lista de distribuição 
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ANEXOS 
 

I – Informação Complementar 
 

 

1 - Caracterização Geral 
 

 

O Concelho de Mafra representa uma zona de transição entre a Área Metropolitana de Lisboa (AML) 

e a Região Oeste, território que reúne relevantes valores de património cultural e edificado, bem como 

importantes recursos naturais e paisagísticos. É um concelho multifacetado em termos morfológicos, 

possuidor de uma ampla costa atlântica. 

Situado na orla ocidental do País, na periferia da AML, o Concelho de Mafra abrange uma área de 

cerca de 292 Km2, com 81.961 habitantes segundo o Anuário Estatístico da Área Metropolitana de 

Lisboa 2015, confrontando a Norte com os concelhos de Torres Vedras, a Este com Sobral de Monte 

Agraço e Arruda dos Vinhos, a Sul com Loures e Sintra, estando confinado a Oeste pelo Oceano 

Atlântico, com uma extensão de cerca de 17 km. 

O Município é desde 2013 constituído por 11 freguesias, sendo elas: Mafra, Ericeira, União das 

freguesias Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés, Carvoeira, Encarnação, Milharado, Santo 

Isidoro, União das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário, União das freguesias 

de Azueira e Sobral da Abelheira, União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros, União das freguesias 

da Malveira e São Miguel de Alcainça.  

Importa salientar que o desenvolvimento do Concelho de Mafra se encontra interdependente das 

dinâmicas sociais e económicas da AML, sendo que a melhoria das acessibilidades e da mobilidade, 

permitiu reduzir a distância-tempo entre Mafra e a Capital, entre a vila de Mafra e outros pontos do 

Concelho, o que fez com que se tornasse uma forte alternativa residencial para a população que 

trabalha em Lisboa, mas também um excelente espaço para a localização de atividades industriais, 

comerciais e equipamentos de carácter regional. O turismo, tem igualmente assumido importância 

crescente e preponderante na realidade do Concelho. 
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2 - Caracterização Física 
 

2.1 Caracterização biofísica 

 

Grande parte do Concelho está coberta por vegetação natural formada por grande número de matas 

e bosques, sendo alguns núcleos florestais em áreas montanhosas áreas protegidas, como a Tapada 

de Mafra, a principal, quer pela área, quer pela diversidade de espécies que alberga. 

A zona litoral é predominantemente formada por arribas altas e escarpadas de topos aplanados, 

interrompidas por linhas de água que se desenvolvem perpendicularmente à costa, condicionam a 

construção de vias de comunicação na direção este-oeste e tornam mais difíceis as movimentações 

na direção norte-sul. 

As linhas de água formam na sua desembocadura pequenas baías onde se podem encontrar as 

famosas praias, na sua maioria localizadas na freguesia da Ericeira. 

Há a registar, ainda, outras praias de menor desenvolvimento em regra menos acessíveis, que se 

formam nas bases das arribas. 

 

2.2 Clima 

 

Caracteriza-se por uma significativa variabilidade espacial provocada pelo relevo e, também, pela 

maior ou menor proximidade à faixa litoral oceânica.  

Para análise do parâmetro temperatura, foi considerada a temperatura média, a média das 

temperaturas máximas e a temperatura máxima absoluta. 

Embora o clima desta região seja Mediterrânico, a influência atlântica introduz um efeito moderador 

e de amenidade climática que se reflete no regime e distribuição das temperaturas. Assim, as 

temperaturas máximas e mínimas absolutas são menores no concelho e a amplitude térmica anual é 

moderada, quando comparada com outros concelhos no interior do País. A figura 18 apresenta, 

respetivamente, a temperatura média (°C), a média das temperaturas máximas (°C) e a temperatura 

máxima absoluta (°C). A temperatura média anual ronda os 17,4 °C. 

O efeito amenizador do Atlântico faz-se sentir na média das temperaturas máximas, que atinge o seu 

pico no mês de Agosto com apenas 28,3 °C. Os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro têm valores 

muito próximos. O passado demonstra que as condições meteorológicas extremas apenas são 
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atingidas, no nosso concelho, em situações de onda de calor, como em Agosto - Setembro de 2003, 

Junho de 2005 e Junho – Julho de 2013, em que normalmente o território do concelho sofre a 

influência de ventos secos e quentes do Norte de África.  

           

 

 

Figura 16 – Gráfico da distribuição dos valores mensais de temperatura média, média das temperaturas 
máximas e temperatura máxima absoluta no período 1980-2010 para o concelho de Mafra 

 

 

A humidade relativa do ar é definida como sendo a quantidade de vapor de água presente numa 

determinada massa de ar. A análise deste parâmetro é um dado importante, uma vez que influencia 

diretamente os processos fisiológicos da vegetação e a sua combustibilidade.  

A humidade relativa em todo o concelho pode ser considerada elevada, sendo nas freguesias do litoral 

e no Inverno que se registam os maiores valores. O valor médio anual de humidade relativa no 

concelho ronda os 80% pelas 9h00 da manhã e 75% às 18h00. Neste fator, tal como na temperatura, 

o efeito oceânico faz-se sentir, moderando as amplitudes das variações e os valores médios atingem 

valores elevados.  
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Na figura 19, apresentam-se os valores mensais da humidade relativa (Hr) do ar às 9h00 e 15h00. É 

durante os meses de Inverno que a humidade do ar atinge o seu máximo, com 86% (às 9h00) e 81% 

(às 18h00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 17 – Gráfico da distribuição dos valores médios mensais da humidade relativa do ar no concelho de 
Mafra às 9h00 e 18h00 no período 1980-2010 

 

Para análise desta normal climatológica – precipitação - foram usados dois parâmetros: a precipitação 

média total (mm) e a precipitação máxima (mm).  

No concelho de Mafra, os valores médios anuais de precipitação rondam os 774 mm. A precipitação anual 

atinge o seu mínimo no mês de Julho, com 4,2 mm, e o seu máximo ocorre no mês de Novembro, com 

um total de 127,6 mm. Durante o ano ocorrem duas situações distintas, a época estival (Primavera/Verão) 

com reduzida concentração de precipitação e a época Invernal (Outono/Inverno) com uma elevada 

concentração de precipitação. A figura 20 demonstra que a precipitação ocorre durante todo o ano. 
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Figura 18 – Gráfico de distribuição dos valores mensais de precipitação e precipitações máximas diárias para o 
concelho de Mafra no período 1980-2010 

 

Na caracterização do regime de ventos considera-se a frequência, ou seja, o número médio de vezes, 

no ano, em que se observou cada umas das direções ou calma, expresso em percentagem. Considera-

se também a velocidade do vento em km h-1 para cada uma das oito direções. Por calma (C) entende-

se as observações da velocidade do vento inferior a 1,0 km h-1.  

Apresentam-se, na tabela 19, os valores anuais para a frequência e velocidade do vento. É no mês de 

Maio que o vento atinge maior velocidade com 20,3 km/h. Ao longo do ano, a velocidade do vento é 

moderada, com uma média de 12,1 km/h. Na transição entre estações, os ventos chegam a soprar 

com rajadas fortes, por vezes de Sudoeste. 
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máxima diária (mm)

101.2 118.4 46.0 62.9 59.6 31.4 34.0 24.6 57.7 92.6 95.6 58.5
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Distribuição dos valores mensais de precipitação e precipitações 

máximas diárias para o concelho de  Mafra no período 1980-2010
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Mês N NE E SE S SW W NW CAL 

FR VM FR VM FR VM FR VM FR VM FR VM FR VM FR VM FR 

Jan 3,2 12,2 15,1 6,8 7,5 10,3 9,6 8,4 9,0 16,6 20,3 15,2 3,8 16,1 19,8 11,5 11,7 

Fev 6,7 15,4 14,1 8,5 6,6 8,1 8,9 10,8 8,0 18,6 18,5 18,9 4,6 15,5 25,0 12,4 7,4 

Mar 8,2 15,5 13,8 9,7 6,5 11,8 7,6 11,4 3,8 12,5 15,8 17,9 4,3 13,8 36,1 13,3 3,8 

Abr 11,4 17,1 7,8 11,0 1,6 11,8 4,4 11,1 3,1 20,0 13,6 17,6 6,5 12,3 49,3 13,7 2,4 

Mai 10,6 16,8 5,5 10,2 1,3 11,7 2,4 13,5 1,9 20,3 15,7 16,3 4,8 12,2 56,6 14,2 1,2 

Jun 8,0 14,7 3,3 9,0 1,3 10,2 1,7 10,5 3,0 15,8 10,4 12,2 6,8 10,1 64,8 13,5 0,8 

Jul 15,1 16,2 4,5 8,2 0,2 12,0 1,1 13,2 0,5 8,2 5,1 11,1 5,1 9,6 67,6 13,2 0,7 

Ago 11,9 17,5 3,6 7,6 0,7 13,2 1,6 8,6 0,7 12,0 3,2 11,3 4,5 8,3 72,4 13,1 1,3 

Set 10,8 13,7 6,1 7,7 0,8 7,2 2,5 9,2 3,1 9,4 12,4 11,9 6,1 9,6 55,2 10,7 3,0 

Out 8,6 12,2 13,1 7,9 2,9 8,5 9,2 11,1 5,6 11,9 15,3 11,7 3,7 6,8 33,0 8,3 8,5 

Nov 6,8 12,3 15,4 7,2 5,2 9,9 8,0 9,4 7,1 12,8 14,2 13,3 4,3 8,9 26,2 10,1 12,8 

Dez 7,5 10,7 19,1 6,5 7,5 8,8 9,4 6,9 4,2 11,7 11,8 13,8 3,1 11,2 22,4 9,3 15,0 

 

Tabela 15 – Frequência (%) e velocidade (km/h) do vento no período 1980-2010 para o concelho de Mafra 

 

O regime de ventos observado na região e sobretudo nos meses estivais, mostra que os ventos 

dominantes são N – NW (com 53,6 % da frequência). 

Em suma, encontrando-se sob forte influência atlântica, Mafra normalmente regista um Verão fresco 

e um Inverno ameno. 

As principais características climáticas da região são: 

 

 Temperaturas mínimas amenas durante os meses mais frios; 

 Geadas pouco frequentes na faixa litoral; 

 Verão fresco e ventoso com tendência para formação de nevoeiro; 

 Humidade do ar elevada durante todo o ano, mas especialmente evidente durante o 

Verão, quando comparada com os valores do interior do País; 

 Baixa amplitude térmica anual e diária. 
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2.3 Relevo  

 

É bastante acentuado, oscilando os valores da altimetria entre as cotas zero, ao nível do mar, e 426 

metros na Serra do Funchal. É no interior que se situa a área de relevo mais acidentado, especialmente 

nas freguesias de São Miguel de Alcainça, Santo Estêvão das Galés, Malveira e Venda do Pinheiro, as 

quais se destacam pelo seu complexo sistema de morros e cabeças, correspondendo muitos a 

vestígios de antigos vulcões. 

A zona costeira é formada por arribas rochosas, tendo uma extensão de praias desde a foz do Rio 

Lizandro até à costa mais a norte do Concelho de Mafra; 

Diversos vales mais ou menos encaixados traçados pela rede hidrográfica, ao desenvolverem uma 

compartimentação na direção este-oeste, marcam igualmente a topografia deste território. 

 

2.4 Composição geológica 

 

O concelho de Mafra, situa-se na Orla Mesocenozóica Ocidental, confluência de diversos limites 

geológicos – a Sul, pelo maciço sub-vulcânico de Sintra e a Sudoeste pelo complexo basáltico de Lisboa 

-  o que lhe confere uma composição geológica complexa e variada, facto que contribui para a riqueza 

paisagística do concelho. As formações geológicas predominantes são sedimentares do Paleogénico e 

Jurássico (arenitos e solos calcários, na sua maioria), que formam uma extensa plataforma de abrasão 

sobrelevada em relação ao mar. Existem, ainda, formações basálticas relacionadas com vestígios de 

antigos vulcões, nomeadamente na região Este. 

 

 

3. Caracterização Socioeconómica 
 

3.1 Análise demográfica 

 

O município de Mafra, integrado na sub-região da Grande Lisboa, apresenta uma população residente 

de 76.685 habitantes. No ano de 2011, as freguesias que apresentavam um maior número de 

habitantes são, por ordem decrescente: Mafra (com 17.986 habitantes), Ericeira (com 10.260 

habitantes), União das freguesias Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galés (com 9.855 habitantes).  
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As que evidenciavam menor número de habitantes eram: Carvoeira (2.155 habitantes), Santo Isidoro 

(3.814 habitantes) e união das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário (3.837 

habitantes). 

Analisando o crescimento por freguesia, verificado no período 2001-2011, conclui-se que em todas as 

freguesias existentes no concelho de Mafra houve um aumento de população, sendo mais acentuado 

na freguesia de Mafra (6.710 hab.), Ericeira (3.663 hab.), freguesias da Venda do Pinheiro e Santo 

Estevão das Galés (3.575 hab.) e Malveira e São Miguel de Alcainça (2.630 hab.). 

 

Unidade Geográfica 2001 Total  2011 Total  Variação 2001 -2011 Crescimento entre 2001 e 2011  

FG - Azueira 2877 3164 287 9.98% 

FG - Carvoeira 1432 2155 723 50.49% 

FG - Cheleiros 1365 1347 -18 -1.32% 

FG - Encarnação 3893 4798 905 23.25% 

FG - Enxara do Bispo 1647 1740 93 5.65% 

FG - Ericeira 6597 10260 3663 55.53% 

FG - Gradil 901 1226 325 36.07% 

FG - Igreja Nova 2280 3037 757 33.20% 

FG - Mafra 11276 17986 6710 59.51% 

FG - Malveira 4457 6493 2036 45.68% 

FG - Milharado 5251 7023 1772 33.75% 

FG - Santo Estêvão das Galés 1620 1709 89 5.49% 

FG - Santo Isidoro 2992 3814 822 27.47% 

FG - Sobral da Abelheira 1052 1152 100 9.51% 

FG - Vila Franca do Rosário 888 871 -17 -1.91% 

FG - Venda do Pinheiro 4660 8146 3486 74.81% 

FG - São Miguel de Alcainça 1170 1764 594 50.77% 

CC - Mafra 54358 76685 22327 41.07% 

 

 
Tabela 16 – Variação da população do concelho (2001 – 2011) 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 

 
 

Também o edificado verificou um crescimento global de 26.11% a nível da totalidade da área do 

município. As freguesias da Ericeira (963), Mafra (1370) e União de freguesias de Gradil, Enxara do 

Bispo e Vila Franca do Rosário (2010) foram as que manifestaram um maior crescimento. 
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Tabela 17 - Variação do edificado no concelho (2001 – 2011) 

Fonte: INE – Censos 2001 e 2011 

 
De acordo com os dados analisados, verifica-se que as freguesias que concomitantemente tiveram 

maior crescimento, populacional e de edificado, foram a Ericeira, Mafra e Venda do Pinheiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Crescimento no concelho de Mafra (2001 – 2011) 

Unidade Geográfica 2001 Total 2011 Total  Variação 2001 -2011 Crescimento entre 2001 e 2011  

FG - Azueira 1186 1394 208 17.54% 

FG - Carvoeira 1212 1392 180 14.85% 

FG - Cheleiros 629 704 75 11.92% 

FG - Encarnação 1755 2102 347 19.77% 

FG - Enxara do Bispo 736 754 18 2.45% 

FG - Ericeira 3279 4242 963 29.37% 

FG - Gradil 440 587 147 33.41% 

FG - Igreja Nova 1056 1384 328 31.06% 

FG - Mafra 3756 5126 1370 36.47% 

FG - Malveira 1097 1246 149 13.58% 

FG - Milharado 1781 2296 515 28.92% 

FG - Santo Estêvão das Galés 723 819 96 13.28% 

FG - Santo Isidoro 1680 2221 541 32.20% 

FG - Sobral da Abelheira 526 598 72 13.69% 

FG - Vila Franca do Rosário 330 375 45 13.64% 

FG - Venda do Pinheiro 1523 2153 630 41.37% 

FG - São Miguel de Alcainça 495 609 114 23.03% 

CC - Mafra 22204 28002 5798 26.11% 
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Relativamente à densidade populacional o concelho de Mafra tem uma densidade populacional de 

262,9 habitantes por Km2. Verifica-se que Mafra, comparativamente aos concelhos vizinhos, 

apresenta valores bastante inferiores a Loures (1.221,2 hab./Km2) e a Sintra (1.183,6 hab./Km2), mas 

similares a Torres Vedras (195,2 hab./Km2), Sobral de Monte Agraço (194,9 hab./Km2) e Arruda dos 

Vinhos (171,8 hab./Km2). 

No que respeita às freguesias, Ericeira (851,4 hab./Km2), Malveira e São Miguel de Alcainça (490,0 

hab./Km2) e Mafra (375,1 hab./Km2) são as freguesias que evidenciam maior densidade populacional. 

As restantes freguesias apresentam valores entre os 334,3 hab./Km2 (Venda do Pinheiro e Santo 

Estevão das Galés) e 118,3 hab./Km2 (Igreja Nova e Cheleiros).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18 – População residente e densidade populacional – Mafra e municípios limítrofes 

 

O mapa da população residente por censo, por freguesia e respetiva densidade populacional, 

encontra-se na Figura 21. 

Concelhos 
População residente (N.º) 

Densidade Populacional 

(hab/km2) 

1991 2001 2011 2011 

Mafra 43.731 54.358 76.685 262,9 

Arruda dos vinhos 9.364 10.350 13.391 171,8 

Sobral de Monte Agraço 7.245 8.927 10.156 194,9 

Torres Vedras 67.185 72.250 79.465 195,2 

Loures 192.143 199.059 205.054 1.211,2 

Sintra 260.951 363.749 377.835 1.183,6 
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Figura 20 – População residente e densidade populacional no Município de Mafra 

 

 

3.2 Análise económica 

 

De acordo com dados de 2011, no concelho de Mafra o sector de atividade económica que tem maior 

número de população empregada é o sector terciário, com cerca de 74,5% da população. Este sector 

subdivide-se em duas áreas, social (25,7%) e económico (48,8%). Por sua vez, o sector primário é o 

que menos população emprega, tendo apenas 2,6%, sendo os restantes 22,9% atribuídos ao sector de 

atividade secundário.  

É de notar que no período entre 1991 a 2011 (em 20 anos), a população ligada às atividades do sector 

primário caiu de 13,5% da população total do concelho para 2,6%. Uma diferença negativa de 81%.  

Os principais motivos da diferença devem-se ao abandono da agricultura, nas zonas/solos menos 

férteis e mais difíceis, e ao aumento dos habitantes em 32.654 (43%) indivíduos, no mesmo período 

referido atrás. A população que se deslocou para o município, é sobretudo urbana (da periferia da 

cidade de Lisboa) que aproveitando as novas acessibilidades procurou viver no campo, mas não 

possuindo atividades ou conhecimentos ligados a esse sector. 
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Os dados apresentados permitem concluir que o concelho de Mafra segue, de perto, a tendência geral 

para a terciarização dos sectores de atividade. 

Comparativamente aos concelhos vizinhos, Mafra apresenta percentagens inferiores aos concelhos 

que lideram nos distintos sectores: Torres Vedras (6,17%) relativamente ao sector primário, Sobral de 

Monte Agraço (27,0%) correspondentemente ao sector secundário e a Loures (81,3 %) relativamente 

ao sector terciário (Tabela 21).  

Concelhos 

População por sector de atividade 2011 (%) 

Sector 

primário (%) 

Sector 

secundário (%) 

Sector terciário 

(social) (%) 

Sector terciário 

(económico) (%) 

Mafra 2,6 22,9 25,7 48,8 

Arruda dos Vinhos 2,5 22,7 27,2 47,6 

Sobral de Monte Agraço 3,0 27,0 23,8 46,3 

Torres Vedras 6,2 26,7 24,7 42,4 

Loures 0,5 18,1 27,0 54,3 

Sintra 0,5 19,8 28,3 51,5 

 

Tabela 19 - População por sector de atividade do concelho de Mafra e dos seus concelhos limítrofes 

 

3.3 Acessibilidades  

 

A rede rodoviária existente, que serve toda a região, tem como eixos principais as estradas nacionais 

EN8, EN9, EN116 e ER247, bem como um conjunto de estradas secundárias (municipais), o que 

permite a ligação aos concelhos de Torres Vedras, Sintra, Loures, Arruda dos Vinhos, Sobral do Monte 

Agraço e Lisboa. 

O Concelho é servido, ainda, pela A8, que liga Lisboa a Leiria, dispondo de saídas na Venda do Pinheiro, 

Malveira e Enxada dos Cavaleiros, contribuindo para a melhoria na movimentação de passageiros e 

mercadorias e, consequentemente para o desenvolvimento do próprio Concelho. 

Está construída, também, a A21, entre Malveira e a Ericeira, cuja abertura permitiu descongestionar 

o trânsito de passagem entre estes núcleos populacionais, com repercussões positivas na qualidade 

de vida dos seus habitantes. 

O Concelho é igualmente servido pela linha ferroviária do Oeste, com estações em Mafra (estação 

Mafra-Gare) e Malveira, bem como apeadeiros em Alcainça-Moinhos e Jeromelo. 
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A rede ferroviária tem funções, essencialmente interurbanas e regionais, quer no que concerne ao 

transporte de mercadorias (sobretudo através da estação da Malveira), quer quanto a passageiros. 

 

4. Caracterização do Risco 
 

A caracterização do risco sísmico na área abrangida pelo presente Plano, é realizada com base nos 

resultados do Estudo do Risco Sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes (PEERS-

AML-CL) e na elaboração de cartografia própria. 

 

4.1. Análise do Perigo 

 

As principais estruturas ativas e potencialmente ativas que afetam a região da AML e concelhos 

limítrofes são: 

 

 Estruturas situadas sobre a zona Atlântica (fontes submarinas), sendo as principais a falha do 

Marquês (fonte sismogénica localizada a cerca de 260 km a S-SW de Lisboa e que se 

desenvolve na direção N-S), o esporão da Estremadura (fonte sismogénica que se desenvolve 

perpendicularmente à costa de Portugal na direção das Berlengas, na continuação da falha da 

Nazaré) e outras zonas de fratura na margem Atlântica do Alentejo e Algarve; 

 Estruturas situadas sobre o território continental (fontes emersas), sendo as principais as da 

zona Centro do País, a falha de Nazaré e o sistema de falhas do Vale do Tejo, designadamente:  

i) a área compreendida entre Vila Franca de Xira, Mafra, Cascais e Loures (bacia 

Lusitana), com algumas estruturas, geralmente de comprimento reduzido, como as 

de Sabugo e Gargalo; 

ii) a área a Norte de Vila Franca de Xira, com maior concentração de estruturas, onde se 

encontram as importantes falhas de Vila Franca Xira e as de Benavente, Torres Vedras 

e Azambuja e; 

iii) a zona Sul da AML, com estruturas de maior comprimento, com direções preferenciais 

de N-S, nomeadamente as do Pinhal Novo e de Ribeira de Coina. 
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Figura 21 – Falhas ativas e potencialmente ativas  
Retirado de: PEERS-AML-CL 

 

Para menores magnitudes, a distribuição espacial de probabilidade da localização dos epicentros é 

relativamente uniforme na zona centro e sul do território nacional. À medida que a magnitude do 

evento sísmico cresce, a localização do seu epicentro passa a ser mais provável na região do vale 

inferior do Tejo, na zona do Gorringe e numa região que engloba a falha do Marquês de Pombal. 

Finalmente, para magnitudes elevadas, a localização dos epicentros é mais provável apenas na zona 

do Gorringe e na região que engloba a falha do Marquês de Pombal. 

 

4.2. Análise da Vulnerabilidade 

 

No caso concreto dos elementos expostos ao risco sísmico, entende-se por vulnerabilidade a 

fragilidade intrínseca de cada elemento, pois nem todos reagem, ou se comportam, da mesma forma 

face ao mesmo estímulo sísmico. Assim, o conceito de vulnerabilidade prende-se prioritariamente 

com a capacidade de cada elemento ou sector social para antecipar, agir, resistir e recuperar de uma 

catástrofe. 

Em caso de sismo, a população é o principal elemento exposto, podendo ser registados elevados 

números de mortos, feridos e desalojados. O local onde a população se encontra aquando de um 

sismo determina a gravidade com que é afetada. Se a população se encontrar no exterior, em espaços 

Legenda: 
― Falhas Ativas 
--- Falhas Potencialmente Ativas 
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livres e abertos, com pouca probabilidade de ser atingida por qualquer componente de edifícios ou 

de outras estruturas, tem as maiores hipóteses de sobreviver e de não ficar ferida. 

Contudo, se se encontrar em edifícios, a vulnerabilidade da população está muito interligada com a 

vulnerabilidade do parque edificado e da ação sísmica a que está sujeito. Neste caso, o estado de 

danos do parque edificado determina o número de vítimas (mortos, feridos e desalojados). 

A concentração de população em cinemas, teatros e outros equipamentos similares torna-a também 

mais vulnerável, não só pela dificuldade em se retirarem rapidamente para o exterior, mas também 

pelo comportamento de pânico em massa que se pode instalar. 

A população em trânsito está muito dependente da envolvente exterior e dos meios de locomoção 

utilizados (carro, transportes públicos, etc.), que apresentam as suas vulnerabilidades próprias. 

Refira-se que veículos localizados, no instante de ocorrência, em viadutos, pontes ou túneis 

apresentam uma vulnerabilidade acrescida aos que circulam nas vias. 

De um modo geral, para o mesmo nível de magnitude severa de um sismo: 

 Os edifícios altos, e assim os seus ocupantes, são mais afetados em solos de comportamento 

mole, sendo tendencialmente mais danificados em cenários de sismos próximos do que 

afastados; 

 Os edifícios baixos, e assim os seus ocupantes, são mais afetados em solos de comportamento 

rígido, sendo tendencialmente pouco afetados em cenários de sismos afastados e mais 

danificados em cenários de sismos próximos. 

Por seu turno, para o mesmo nível de magnitude baixa de um sismo: 

 Os edifícios (altos e baixos) não são significativamente afetados em sismos afastados de 

reduzida magnitude; 

 Para sismos próximos, os edifícios baixos são tendencialmente mais danificados do que os 

edifícios altos junto ao epicentro, alterando-se esta tendência com o aumento da distância ao 

epicentro. 
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4.3. Modelo Conceptual de Risco 

 

Segundo a ANPC, os procedimentos metodológicos e a definição das normas técnicas para a produção 

de cartografia de risco de âmbito municipal estabelecem um conjunto de objetivos cartográficos 

exequíveis, centrados na avaliação da suscetibilidade e na cartografia dos elementos expostos. 

Os conceitos associados aos diversos conteúdos dos processos de análise e avaliação de riscos têm 

sido objeto de estudo e discussão científica um pouco por todo o mundo. No quadro seguinte estão 

apresentados alguns dos conceitos de que servem de referência a qualquer análise e avaliação de 

risco. 

 

CONCEITO DEFINIÇÃO OBSERVAÇÕES 

Perigo  
Hazard 

Processo (ou ação) natural, tecnológico ou 
misto suscetível de produzir perdas e danos 
identificados. 

O conceito aplica-se à 
totalidade dos processos e 
ações naturais, tecnológicos e 
mistos 

Severidade (Sv)  
Severity 

Capacidade do processo ou ação para danos em 
função da sua magnitude, intensidade, grau, 
velocidade ou outro parâmetro que melhor 
expresse o seu potencial destruidor. 

O conceito reporta, 
exclusivamente, a grandeza 
física do processo ou ação e 
não as suas consequências 
(estas dependem também da 
exposição). 

Suscetibilidade (S) 
Susceptibility 

Incidência espacial do perigo. Representa a 
propensão para uma área ser afetada por um 
determinado perigo, em tempo indeterminado, 
sendo avaliada através dos fatores de 
predisposição para a ocorrência dos processos 
ou ações, não contemplando o seu período de 
retorno ou a probabilidade de ocorrência. 

Representável 
cartograficamente através de 
mapas de zonamento, 
sobretudo nos casos dos 
processos naturais e mistos 
identificados. 

Perigosidade ou 
Probabilidade do Perigo 
(P)  
Probability of the Hazard 

Probabilidade de ocorrência de um processo ou 
ação (natural, tecnológico ou misto) com 
potencial destruidor (ou para provocar danos) 
com uma determinada severidade, numa dada 
área e num dado período de tempo. 

Representável 
cartograficamente de mapas 
de zonamento, nos casos dos 
processos naturais e mistos 
identificados. A probabilidade 
de ocorrência é quantificada e 
sustentada cientificamente. 
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Exposição (E) Elementos 
expostos Elementos em 
risco 
Exposure ,  
Exposed elements 
Elements at risk 

População, propriedades, estruturas, 
infraestruturas, atividades económicas, etc., 
expostos (potencialmente afetáveis) a um 
processo perigoso natural, tecnológico ou 
misto, num determinado território. 

Expressão cartográfica com 
representação pontual, linear 
e zonal. 

Elementos expostos 
estratégicos, vitais e/ou 
sensíveis (EEEVS)  
Critical and strategic 
exposed elements 

Conjunto de elementos expostos de 
importância vital e estratégica, fundamentais 
para a resposta à emergência (rede hospitalar e 
de saúde, rede escolar, quartéis de bombeiros 
e instalações de outros agentes de proteção 
civil e autoridades civis e militares) e de suporte 
básico às populações (origens e redes principais 
de abastecimento de água, rede elétrica, 
centrais e retransmissores de 
telecomunicações). 

Expressão cartográfica com 
representação pontual, linear 
e zonal. 

Vulnerabilidade (V) 
Vulnerability 

Grau de perda de um elemento ou conjunto de 
elementos expostos, em resultado da 
ocorrência de um processo (ou ação) natural, 
tecnológico ou misto de determinada 
severidade. Expressa numa escala de 0 (sem 
perda) a 1 (perda total). 

Reporta-se aos elementos 
expostos Pressupõe a 
definição de funções ou 
matrizes de vulnerabilidade 
reportadas ao leque de 
severidades de cada perigo 
considerado. 

Valor (dos elementos 
expostos) (VE) 
Value 

Valor monetário (também pode ser estratégico) 
de um elemento ou conjunto de elementos em 
risco que deverá corresponder ao custo de 
mercado da respetiva recuperação, tendo em 
conta o tipo de construção ou outros fatores 
que possam influenciar esse custo. Deve incluir 
a estimativa das perdas económicas diretas e 
indiretas por cessação ou interrupção de 
funcionalidade, atividade ou laboração. 

Reporta-se aos elementos 
expostos. 

Consequência ou Dano 
Potencial (C) 
Consequence / Potential 
loss 

Prejuízo ou perda expectável num elemento ou 
conjunto de elementos expostos, em resultado 
do impacto de um processo (ou ação) perigoso 
natural, tecnológico ou misto, de determinada 
severidade (C = V*VE). 

Reporta-se aos elementos 
expostos.  

 
Risco (R)  
Risk 

Probabilidade de ocorrência de um processo 
(ou ação) perigoso e respetiva estimativa das 
suas consequências sobre pessoas, bens ou 
ambiente, expressas em danos corporais e/ou 
prejuízos materiais e funcionais, diretos ou 
indiretos.  
(R = P*C). 

 
Produto da perigosidade pela 
consequência 

 

Tabela 20 - Conceitos 
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Tendo em atenção os conceitos apresentados anteriormente, importa perceber como se articulam 

estes conceitos, num esquema conceptual de identificação e caracterização dos perigos e a sua 

incidência espacial. 

 

 

 

Figura 22 - Articulação dos conceitos fundamentais 

  

 

A figura acima mostra como se relacionam os conceitos fundamentais em todo o processo de avaliação 

de riscos, salientando os seguintes três principais conceitos: 

• suscetibilidade; 

• elementos expostos; 

• localização do risco. 

 

A avaliação da suscetibilidade consiste na identificação e classificação das áreas com propensão para 

serem afetadas por um determinado perigo, em tempo indeterminado e é efetuada de forma 

qualitativa através dos fatores de predisposição para a ocorrência desse perigo. 

SEVERIDADE 

PERIGO 

SUSCEPTIBILIDADE 

ELEMENTOS 

EXPOSTOS 

LOCALIZAÇÃO 
DO RISCO 

VALOR 

VULNERABILIDADE 

PERIGOSIDADE/ 

PROBABILIDADE DO 
PERIGO 

CONSEQUÊNCIA/ 

DANO POTENCIAL 

RISCO 
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A localização do risco resultará da sobreposição de cada carta de suscetibilidade com a carta dos 

elementos expostos, correspondendo aos territórios que, tendo sido identificados como suscetíveis a 

determinado perigo, também apresentam elementos expostos vulneráveis a esse perigo. 

De uma forma simples, o processo de localização do risco pode ser representado como se observa na 

Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Esquema simplificado de avaliação de risco 

 

Para a avaliação da suscetibilidade sísmica, foi considerado o método de análise constante na ficha de 

suscetibilidade sísmica presente no Guia Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de 

Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de Base Municipal.  

A situação de referência da suscetibilidade sísmica foi estabelecida de acordo com o enquadramento 

macrossísmico definido pela carta de isossistas de intensidades máximas (Fonte: Instituto de 

Meteorologia).  

Os efeitos de sítio produzem a amplificação da suscetibilidade sísmica e segundo o referido Guia 

deviam considerar:  

 zonas potenciais de instabilidade de vertentes;  

 geologia (solos brandos, incluindo aluviões e aterros, capazes de alterar as características do 

movimento sísmico);  

 zonas adjacentes às falhas ativas com potencial para a ocorrência de deformações 

permanentes e zonas suscetíveis à ocorrência de liquefação. 

 

Para o caso específico da análise de suscetibilidade sísmica não foram tidos em conta todos os aspetos 

referidos anteriormente, especificamente as zonas potenciais de instabilidade de vertentes e zonas 

suscetíveis à ocorrência de liquefação.  

VULNERABILIDADE 

LOCALIZAÇÃO 

DO  

RISCO 

x 
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Assim a carta de suscetibilidade resultou da conjugação da carta de isossistas (B), geologia (C) e zonas 

adjacentes às falhas cativas (A) (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Bases cartográficas para a componente suscetibilidade 

(A) zonas adjacentes às falhas ativas; (B) carta de isossistas; (C) geologia 

 

 

 

4.4. Cenários 

 

4.4.1. Sismicidade Histórica 

 

Uma das mais devastadoras catástrofes naturais, pelo número de vítimas e pelos danos materiais que 

origina, é a causada pelos sismos que periodicamente atingem a Terra.  

Alguns sismos têm chegado a causar um número de mortos que ultrapassa as centenas de milhar e os 

seus efeitos destruidores têm-se sentido em áreas muito amplas, abrangendo centenas de milhares 

de quilómetros quadrados.  
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Risco sísmico é uma descrição probabilística das consequências para a sociedade da ocorrência de 

sismos. O risco sísmico é essencialmente percecionado a partir dos efeitos de alguns grandes sismos 

cujos efeitos ficam na memória das populações.  

O exemplo mais marcante é o “tremor de terra que durante longo tempo ocupou o lugar entre os 

maiores dos tempos modernos” (Bolt, 1999), o Terramoto de Lisboa de 1755. O sismo ocorreu cerca 

das 9h30 do dia 1 de Novembro de 1755, causando fortes danos ao longo das costas da Península 

Ibérica e de Marrocos, destruindo Lisboa e afetando uma área de três milhões de quilómetros 

quadrados. As dimensões catastróficas deste fenómeno tiveram um tremendo impacto na cidade de 

Lisboa e em algumas povoações da costa do Algarve. A Intensidade Macrosísmica estimada para a 

cidade de Lisboa é de IX-X e de cerca de X no sudoeste Algarvio. Este sismo gerou ainda um tsunami 

cujas ondas destrutivas foram observadas em Lisboa, na zona do Cabo de S. Vicente, no Golfo de Cádis 

e no noroeste de Marrocos.  

A carta das isossistas máximas observadas até à atualidade, permite-nos concluir que o risco sísmico 

no continente é elevado: as maiores concentrações demográficas situam-se no seu litoral, 

precisamente nas áreas de maiores intensidades sísmicas observadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Carta de Isossistas Máximas 
 Retirado de: http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/tectonica.html 

 

 

http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/tectonica.html
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Também em Mafra o sismo foi sentido.  

Segundo Sebastião (2001) “No primeiro de Novembro de 1755 (…) se sentiram sucessivamente neste 

Real Convento três formidáveis abalos de terra, durando cada um seis minutos, todos com igual 

violência e agitação (…). Viu-se tremer este magnífico edifício, ora abater-se e elevar-se, ora inclinar-

se de uma para outra parte, como embarcação nas ondas (…)”.  

O direito a uma maior segurança e melhor qualidade do ambiente é uma crescente expectativa das 

populações pelo que, nas áreas de risco, é necessário o conhecimento detalhado do funcionamento 

dos fenómenos perigosos e a avaliação das suas consequências potenciais, de modo a minimizar os 

prejuízos, através da recolocação das populações e atividades económicas, implementação de 

medidas de mitigação e uma correta gestão do território no que respeita às futuras intervenções 

humanas.  

Deste modo, a identificação e delimitação das áreas de perigo e de risco, no quadro do ordenamento 

e da gestão do território, bem como o estabelecimento de cenários, constituem condições 

indispensáveis para a prevenção e minimização dos prejuízos decorrentes dos fenómenos e atividades 

perigosos. 

 

4.4.2. Cenários Sísmicos  
 

Das cinco zonas sismogénicas mais importantes que afetam Portugal Continental, o Banco de Gorringe 

e a falha do vale inferior do Tejo são as que diretamente se fazem sentir na região de Lisboa e Vale do 

Tejo, com consequências, por vezes, devastadoras, e que ciclicamente afetam esta região. 

Para efeitos do PEERS AML - CL, dos vários cenários possíveis no território da AML CL para um evento 

sísmico, foi admitida como hipótese um cenário de um sismo próximo, com magnitude moderada a 

elevada (6.6/6.7) e epicentro no Vale Inferior do Tejo, com Magnitude = 6.6/6.7. 
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Figura 26 – Carta de intensidades sísmicas da AML CL para o cenário de um sismo com epicentro no Vale 
Inferior do Tejo 

 
Fonte: PEERS AML - CL 

 
 

Da leitura deste cenário resulta que será afetada uma área com um raio superior a 40 km, na qual as 

intensidades sísmicas variam entre V e IX (Escala de Mercalli Modificada), numa envolvente máxima 

em torno da estrutura do Vale do Tejo. Para o Município de Mafra estimou-se uma intensidade mínima 

de VI e máxima de VII. 

Esta simulação foi efetuada no simulador de cenários sísmicos da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (ANPC). 

A estrutura base do simulador sísmico assenta na interligação dos modelos matemáticos de 

ocorrência, modelo estatístico da casualidade e modelo de atenuação da energia sísmica com as 

metodologias utilizadas na geração de danos (Figura 27). 
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Figura 27 – Esquema de funcionamento do Simulador de Cenários Sísmicos 

 

Da simulação efetuada resulta a Figura 28, onde são mostradas as intensidades máximas esperadas 

para a Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes (AML-CL), sendo a área sul do Município 

de Mafra a mais afetada, o que a torna preferencialmente na Zona de Sinistro em todo o planeamento 

efetuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28 – Carta de intensidades sísmicas para o cenário de um sismo com epicentro na falha do Sabugo  
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Para efeitos do presente Plano, admitem-se como hipóteses: 

1. um cenário de um sismo próximo, com magnitude moderada a elevada (6.3) e epicentro na 

falha do Sabugo, pela sua proximidade ao território de Mafra; 

2. um cenário de um sismo afastado, com magnitude elevada (9.0) e epicentro no banco de 

Gorringe, pela sua importância da sismicidade histórica. 

 

4.4.2.1 Cenário Sísmico Perto – Epicentro Sabugo 

 

Para este cenário sísmico são esperados um total de 10.906 danos no edificado, distribuídos segundo 

as várias tipologias de danos entre ligeiros, moderados, severos e colapsos. Em termos de vítimas 

humanas temos um total de 787 distribuídos entre desalojados, feridos ligeiros e vítimas mortais 

(Tabela 21). 

  
 

Danos no Edificado Vítimas Humanas 

Ligeiros Moderados Severos Colapso Desalojados Feridos Ligeiros Mortos 

Quantitativos 8628 1898 380 0 615 108 64 

 

Tabela 21 - Resumo dos danos no edificado e vítimas humanas para o cenário do Sabugo 

 
4.4.2.2 Cenário Sísmico Afastado – Epicentro Gorringe 
 

Para este cenário sísmico, baseado na sismicidade histórica, são esperados um total de 28.002 danos 

no edificado (danos ligeiros, moderados, severos e colapsos). Em termos de vítimas humanas temos 

um total de 6.576 distribuídos entre desalojados, feridos ligeiros e vítimas mortais (Tabela 22).  

 
 

Danos no Edificado Vítimas Humanas 

Ligeiros Moderados Severos Colapso Desalojados Feridos Ligeiros Mortos 

Quantitativos 6029 17816 2988 1169 4455 1125 996 

 

Tabela 22 - Resumo dos danos no edificado e vítimas humanas para o cenário de Gorringe 
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II – Modelos, Hotelaria, Plano de 
Transmissões e Cartografia 

 



                                                          

                                                          

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO GERAL (RELGER) 

PONTO DE SITUAÇÃO DA EMERGÊNCIA 
 

Câmara Municipal de Mafra 

Divisão de Segurança e Proteção Civil 

Serviço Municipal de Proteção Civil  
 

 

 
 

     

 

     

     

   

 

 
 
  

ENVIO REGULAR (6 em 6 horas) 
 
 

Distrito: LISBOA 
 

Concelho: MAFRA  
 

REL N.º   /    
 

Data:   Hora:    

 

 
1. Ocorrência 

 
Natureza 

 
Localização 

 
Área afetada 

 
Freguesia (s) 

 

 
 

2. Descrição sumária da situação de emergência 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Danos pessoais 

 
Mortos:  Desaparecidos: 

 
Feridos graves:  Feridos leves: 

 
Desalojados:  Deslocados: 

 
Evacuados:  Soterrados: 



                                                          

                                                          

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO GERAL (RELGER) 

PONTO DE SITUAÇÃO DA EMERGÊNCIA 
 

Câmara Municipal de Mafra 

Divisão de Segurança e Proteção Civil 

Serviço Municipal de Proteção Civil  
 

 

 
 

     

           

 
 
 

4. Danos no Edificado/Infraestruturas 

 
Edifícios  Danos Ligeiros  Danos Graves  Colapsados 

 

 

Habitações 

 
Escolas 

 
Unidades Hoteleiras 

 
Unidades Hospitalares 

 
Instalações Policiais 

 
Instalações Militares 

 
Quartéis de Bombeiros 

 
Monumentos 

 
Mercados / Supermercados 

 
Igrejas / Locais de Culto 

 
Lares / Infantários 

 
Unidades Industriais 

 
Edifícios Públicos 

 
Outros: 



                                                          

 

 
 

     

           

     

           

 

5. Danos em Vias de Comunicação 

 
Vias  Danos Ligeiros  Danos Graves  Inutilizáveis 

 

 

Rede Viária 

 
Rede Ferroviária 

 
Pontes / Viadutos 

 
Heliportos 

 
Portos 

 
Outras:    

 
Outras:    

 

 
 

 

 

6. Danos em Transportes 

 
Transportes  Danos Ligeiros  Danos Graves  Inoperacionais 

 

 

Rodoviários 

 
Ferroviários 

 
Aeronaves 

 
Veículos Particulares 

 
Embarcações 

 
Outros: 

 
Outros:    

 
Outros:    



                                                          

 

 
 

     

           

     

         

    

 

    

 

 
 

7. Danos em Infraestruturas Básicas 

 
Redes  Danos Ligeiros  Danos Graves  Inoperacionais 

 
Gás 

 
Eletricidade 

 
Água 

 
Saneamento 

 
Telefónica fixa 

 
Telefónica móvel 

 
Teledifusão 

 
Radiodifusão 

 
Internet 

 
Satélite 

 
Outra:    

 

 
 

8. Situação Operacional 

 
Bombeiros  Homens  DGAM  Homens 

 
Veículos  Veículos 

 
Embarcações  Embarcações 

 
Forças 

Armadas 

Homens  CVP  Homens 

 
Veículos  Veículos 

 
Embarcações  Outros 

 
GNR  Homens  INEM  Homens 

 
Veículos  Veículos 

 
Embarcações  Outros 



                                                          

 

 
 

     

 

     

     

 

         
  

         
   

     

           

   

 
 

 

Outros 
 

Homens 
 

 

Outros 
 

Homens 
 

 

Veículos 
 

 

Veículos 
 

 

Outros 
 

 

Outros 
 

 
 

9. Organização do Teatro de Operações (TO) 

 
Localização do PC 

 
Localização de ZCR’s 

 
Localização de ZCAP’s 

 
Localização de ZRnM’s 

 
Nº de Setores e 

Localização 

 
Id. Cmdts. Setores 

 
 
 

10. Comissões Munipal de Proteção Civil reunida: 
 
 

Distrital   
GDH 

Convocação 

GDH início 

primeira reunião 
Entidades 

Participantes 

 

Medidas tomadas 

 
 
 
 
 

Municipal  
GDH 

Convocação 

GDH início 

primeira reunião 

Entidades 

Participantes 

 

Medidas tomadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. Centro Coordenação Operacional Distrital (CCOD) 
 

GDH 

Ativação 

GDH início 

primeira reunião 
Entidades 

Participantes  
Medidas tomadas

 



                                                          

 

 
 

     

 

     

           

         

     

 

     

 

 

 
 

12. Declaração da Situação de Alerta 

 
Concelho 

 
Entidade responsável 

 
GDH início 

 
GDH fim 

 
Descrição da situação 

 

 
 

13. Planos de Emergência de Proteção Civil ativados 
 

Distrital  GDH Ativação  GDH Desativação 
 
 
 
 

Municipais  GDH Ativação  GDH Desativação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Outras Informações 

 
Habitações em perigo 

 
Povoações em perigo e /ou 

isoladas 

 
Resumo das ocorrências 

 
Outras: 

 
Outras:    

 
Outras:    

 
 
 

15. Necessidades 

 
Meios aéreos (especificar) 



                                                          

 

 
 

   

 

 
 

Meios terrestres 

(especificar) 

 
Telecomunicações 

(especificar) 

 
Logística (especificar) 

 
Outras (especificar) 

 
 
 
 
 

O responsável pelo Posto de Comando 

 

 

 

 

 

 



                                                          

                                                          

RELATÓRIO IMEDIATO DE SITUAÇÃO (RELIS) 
 

Câmara Municipal de Mafra 

Divisão de Segurança e Proteção Civil 

Serviço Municipal de Proteção Civil  

 
 

 

 
 

1 

 
 

     

 

     

   

 
 

ENVIO DEPOIS DO RECONHECIMENTO DAS ERAS OU EAT 
 
 

 

Distrito: LISBOA 
 

Concelho: MAFRA  
 

REL N.º   /    
 

Data:   Hora:    
 
 
 
 

 
1. Ocorrência 

 

Natureza 
 
 
 

 

Localização 

 

Área afetada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Danos Pessoais 

 

Mortos:  Desaparecidos: 

 

Feridos graves:  Feridos leves: 

 

Desalojados:  Deslocados: 

 

Evacuados:  Soterrados: 

 

 

 

  



                                                          

                                                          

RELATÓRIO IMEDIATO DE SITUAÇÃO (RELIS) 
 

Câmara Municipal de Mafra 

Divisão de Segurança e Proteção Civil 

Serviço Municipal de Proteção Civil  

 
 

 

 
 

2 

     

           

     

               

 
 

3. Danos no Edificado/Infraestruturas 
 

Edifícios  Danos Ligeiros  Danos Graves  Colapsados 

 

Habitações 

 

Escolas 

 

Unidades Hoteleiras 

 

Unidades Hospitalares 

 

Instalações Policiais 

 

Instalações Militares 

 

Quartéis de Bombeiros 

 

Monumentos 

 

Mercados / Supermercados 

 

Igrejas / Locais de Culto 

 

Lares / Infantários 

 

Unidades Industriais 

 

Edifícios Públicos 

 

Outros:_ 
 
  
 
 
 

4. Danos em Vias de Comunicação 
 

Vias  Danos Ligeiros  Danos Graves  Inutilizáveis 

 

Rede Viária 

 

Rede Ferroviária 

 

Pontes / Viadutos / Túneis 



                                                          

                                                          

RELATÓRIO IMEDIATO DE SITUAÇÃO (RELIS) 
 

Câmara Municipal de Mafra 

Divisão de Segurança e Proteção Civil 

Serviço Municipal de Proteção Civil  
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4. Danos em Vias de Comunicação 
 

Vias  Danos Ligeiros  Danos Graves  Inutilizáveis 

 

Heliportos 

 

Portos / Estações Fluviais 

 

Outras:_   
 
 
 
 
 

5. Danos em Transportes 
 

Transportes  Danos Ligeiros  Danos Graves  Inoperacionais 

 

Rodoviários 

 

Ferroviários 

 

Aeronaves 

 

Veículos Particulares 

 

Embarcações 

 

Outros:_   
 
 
 
 

 

6. Danos em Infraestruturas Básicas 
 

Redes  Danos ligeiros  Danos Graves  Inoperacionais 

 

Gás 

 

Eletricidade 

 

Água 

 

Saneamento 

 

Telefónica fixa 

 

Telefónica móvel 

 

Teledifusão 

 



                                                          

                                                          

RELATÓRIO IMEDIATO DE SITUAÇÃO (RELIS) 
 

Câmara Municipal de Mafra 

Divisão de Segurança e Proteção Civil 

Serviço Municipal de Proteção Civil  
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6. Danos em Infraestruturas Básicas 
 

Redes  Danos ligeiros  Danos Graves  Inoperacionais 

 

Radiodifusão 

 

Internet 

 

Satélite 

 

Outra 
 
 
 
 

7. Outras Informações 
 
 

Povoações em 

perigo / isoladas 
 

Habitações em 

perigo 
 

Focos de incêndio 
 

Movimentação de 

populações 
 

Animais isolados 
 
 
 
 

8. Necessidades 
 

Meios aéreos 

(especificar) 
 

Meios terrestres 

(especificar) 
 

Telecomunicações 

(especificar) 
 

Logística (especificar) 

 

Outras (especificar) 
 
 
 

 

O Chefe da Equipa 
 



                                                          

                                                          

REQUISIÇÃO 

 
 

Câmara Municipal de Mafra 

Divisão de Segurança e Proteção Civil 

Serviço Municipal de Proteção Civil  
 

 

 
 

 
 
  

 

 

REQUISIÇÃO N.º ______________ 

Área / Entidade Requisitante: ______________________ 

 
Data: ____/______/______ 

 
Hora: _______ : ________ 

Entidade Proprietária: _______________________________________________________________ 

Produto / Equipamento /Serviço: ____________________________________________________ 
 
Quantidade: _________________________ 

Local de destino: _______________________________   Freguesia: _________________________ 

Trabalho a executar: _______________________________________________________________ 

Área:__________________________________ Responsável: _________________________ 

 



                                                          

 

 
 

 



                                                          

                                                          

COMUNICADO 

 
 

Câmara Municipal de Mafra 

Divisão de Segurança e Proteção Civil 

Serviço Municipal de Proteção Civil  
 

 

 
 

 
 

COMUNICADO N.º:  ______________ 
 

Tipo / natureza da ocorrência: ______________________ 

 
Data: ____/______/______ 

 
Hora: _______ : ________ 

Local: _______________________________   Freguesia: ____________________________ 

Causas da Ocorrência: _______________________________________________________________ 

Efeitos da Ocorrência: 
 

 ________________________ 

  Infraestruturas danificadas ____ 

 Feridos _____ 

 Mortos ____ 

 Desalojados ____ 

 Desaparecidos ____ 

Intervenientes: 
 

 Bombeiros 

 GNR 

 PM 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

Medidas de autoproteção a divulgar à população: 

 Manter-se em casa 

 Evacuação p/ ZCI ______ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

 ___________________ 

Áreas em risco e Previsão:________________________________________________________________ 

Próximo comunicado: 

Data: _____ / ______ / _______ 

Hora: _____ : ______ 

Responsável: ________________________________ 



                                                          

 

 
 

 



PROGRAMA DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA A PREVENÇÃO E 
MITIGAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS E PARA A GARANTIA DA 

OPERACIONALIDADE DO PLANO 

Anexo III 

• Programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos riscos 

identificados 

 

Aqui se explanam as diferentes medidas implementadas e a implementar na prevenção 

e mitigação dos riscos a que este Plano se refere. 

A par da legislação que per se é um dos primeiros instrumentos para a mitigação de riscos, 

existindo diplomas legais, normas e regulamentos que suportam medidas e posturas 

municipais, há espaço também para a implementação de outras medidas que concorrem 

para o mesmo objetivo. Estas medidas incluem medidas de prevenção, de proteção, de 

inspeção, de autoproteção, de organização das forças de intervenção e de prontidão para 

o socorro.  

Assim, temos: 

 

Medida Entidade responsável 

Informação da população, relativamente aos riscos 
existentes, bem como as medidas aviso, evacuação e de 
autoproteção a adotar 

SMPC Mafra 

Estabelecimento de procedimentos de avaliação que 
permitam decisões rápidas no que concerne a evacuação das 
populações 

SMPC Mafra 

Identificação de vulnerabilidades ao nível logístico que 
possam dificultar a operacionalidade das ações de Proteção 
Civil  

SMPC Mafra 

Agilizar os procedimentos de aviso das populações SMPC Mafra 

Fazer levantamento de áreas prioritárias de evacuação 
(idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida) 

SMPC Mafra 

 

Quadro Anexo III – Exemplo de medidas a implementar para a prevenção e mitigação 

dos riscos 



PROGRAMA DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA A PREVENÇÃO E 
MITIGAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS E PARA A GARANTIA DA 

OPERACIONALIDADE DO PLANO 

 Programa de medidas a implementar para a garantia da manutenção da opera-

cionalidade do Plano 

 

Com vista a garantir a permanente operacionalidade do Plano e com o objetivo de manter 

a prontidão dos agentes e entidades nele envolvidos e recolher aprendizagens que 

concorram para a melhoria do mesmo, deverão ser realizados exercícios com 

periodicidade máxima de dois anos, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 8º da 

Resolução nº 30/2015, de 7 de maio.  

Os referidos exercícios poderão ser do tipo TTX, CPX ou LIVEX envolver o teste à 

totalidade ou apenas a parte do Plano.  

A elaboração de NOP’s do SMPC são também um instrumento que nos potencia e garante 

a operacionalidade do Plano. 

A par das medidas anteriores estão igualmente previstas ações de sensibilização 

destinadas a: 

 População em geral: riscos existentes, sistemas de aviso implementados e 

medidas de autoproteção; 

 Agentes de Proteção Civil (Juntas e Uniões de Freguesia, por exemplo): 

procedimentos e instruções específicas que lhes compete realizar face à ativação 

do plano; 

 Voluntários de Proteção Civil (Equipas locais de proteção Civil): procedimentos e 

instruções específicas que lhes compete realizar face à ativação do plano; 


