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 1.  INVENTÁRIO DE MEIOS E RECURSOS 
 

O inventário de meios e recursos é composto por uma listagem dos principais meios 
e recursos (públicos e privados) existentes e mobilizáveis ao nível municipal. Esta 
listagem encontra-se no Anexo III do presente PMEPC.  

 

 

2.  LISTA DE CONTACTOS 

 

A lista de contactos do PMEPC reúne todos os contactos necessários ao bom 
funcionamento e coordenação entre todas as entidades intervenientes nas 
diversas fases da gestão da emergência. Esta listagem encontra-se no Anexo IV do 
presente PMEPC.  

 

 

3.  MODELOS 

 

3.1  MODELOS DE RELATÓRIOS 

 

Com a elaboração dos seguintes relatórios pretende-se obter de forma sintética 
toda a informação, resultante da ocorrência, necessária à avaliação da situação 
e consequente tomada de decisão. 

Para tal foram definidos os seguintes modelos: 
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§ Relatório Imediato de Situação (RELIS); 

§ Relatório de Situação Geral ou Especial (RELGER ou RELESP);  

§ Relatório Diário de Situação (REDIS); 

§ Relatório Final.  

 

3.1.1 RELATÓRIOS IMEDIATOS DE SITUAÇÃO (RELIS) 
 

Este é um relatório fundamental para a avaliação da situação por parte da 
estrutura de comando (PCMun) e tem origem nas ERAS e/ou EAT. Tem de ser 
obrigatoriamente registados documentalmente, no entanto numa fase inicial e 
para acelerar o processo de informação, pode ser transmitido oralmente, e 
posteriormente registados por escrito.  
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1. LOCALIZAÇÃO 

Distrito:  
Município:  
N.º Relatório:  

Data: _____/______/______ Hora: ______:_______ 

2. OCORRÊNCIA 

Natureza:  

Localização:  

Área Afetada:  

3. DANOS PESSOAIS 

Mortos:  Desaparecidos:  

Feridos graves:  Feridos Leves:  

Desalojados:  Deslocados:  

Evacuados:  Soterrados:  

4. DANOS NO EDIFICADOS / INFRAESTRUTURAS 

Edifícios Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 
Habitações    
Escolas    
Unidades Hoteleiras    
Unidades Hospitalares    
Instalações Policiais    
Estabelecimentos Prisionais    
Instalações Militares    
Quarteis de Bombeiros    
Barragens    
Monumentos    

RELATÓRIO IMEDIATO DE SITUAÇÃO (RELIS) 
Ponto de Situação da Emergência 

Envio depois do reconhecimento das ERAS ou EAT 
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Mercados / Supermercados    
Igrejas / Locais de culto    
Lares / Infantários    
Unidades Industriais    
Edifícios Públicos    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

5. DANOS NO EDIFICADO / INFRAESTRUTURAS 
Vias Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Rede Viária    
Rede Ferroviária    
Pontes / Viadutos / Túneis    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

6. DANOS EM TRANSPORTES 

Transportes Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 
Rodoviário    
Aeronaves    
Veículos Particulares    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

7. DANOS EM INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

Redes Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 
Água 

Gás 

   
Eletricidade    
Gás    
Saneamento    
Telefone fixo    
Telefone móvel    
Teledifusão    
Radiodifusão    
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Internet    
Satélite    

8. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Habitações em perigo    
Povoações em prigo e / ou isoladas    
Resumo das ocorrências    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

9. NECESSIDADES 
Meios aéreas (especificar)  
Meios terrestres (especificar) 

 

 
Telecomunicações (especificar)  
Logística (especificar)  
Outros:  ____________  
Outros:  ____________  
Outros:  ____________  

10. RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
DATA / HORA    
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL    
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3.1.2 RELATÓRIOS DE SITUAÇÃO GERAL OU ESPECÍFICA 
(RELGER OU RELESP) 

 

Este relatório, elaborado no PCMun, tem como destino o nível superior hierárquico 
do sistema de Proteção Civil – CDOS. Estes relatórios devem ser emitidos com uma 
periodicidade de 6 em 6 horas, sendo o seu intervalo alargado à medida da 
evolução da situação. Sendo obrigatoriamente escritos, podendo ser 
anteriormente reportados verbalmente. 

Os RELESP têm a particularidade de serem responsáveis pelo report de um ponto 
específico ou sectorial da ocorrência. 
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1. LOCALIZAÇÃO 

Distrito:  
Município:  
N.º Relatório:  

Data: _____/______/______ Hora: ______:_______ 

2. OCORRÊNCIA 

Natureza:  

Localização:  

Área Afetada:  

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

4. DANOS PESSOAIS 

Mortos:  Desaparecidos:  

Feridos graves:  Feridos Leves:  

Desalojados:  Deslocados:  

Evacuados:  Soterrados:  

5. DANOS NO EDIFICADOS / INFRAESTRUTURAS 

Edifícios Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Habitações    
Escolas    
Unidades Hoteleiras    
Unidades Hospitalares    
Instalações Policiais    

 

 

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO GERAL  (RELGER) 
Ponto de Situação da Emergência 

Envio regular (6 em 6 horas) 
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Estabelecimentos Prisionais    
Instalações Militares    
Quarteis de Bombeiros    
Barragens    
Monumentos    
Mercados / Supermercados    
Igrejas / Locais de culto    
Lares / Infantários    
Unidades Industriais    
Edifícios Públicos    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

6. DANOS EM VIAS DE COMUNICAÇÃO 

Vias Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Rede Viária    
Rede Ferroviária    
Pontes / Viadutos / Túneis    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

7. DANOS EM TRANSPORTES 

TRANSPORTES Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Rodoviário    
Aeronaves    
Veículos Particulares    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

8. DANOS EM INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

REDES Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Água 

Gás 

   
Eletricidade    
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Gás    
Saneamento    
Telefone fixo    
Telefone móvel    
Teledifusão    
Radiodifusão    
Internet    
Satélite    

9. SITUAÇÃO OPERACIONAL 

AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL Homens Veículos Outros 

Corpos de bombeiros    
Forças de segurança    
Forças armadas    
INEM    
Sapadores florestais    
Outros: _____________    
Outros: _____________    

10. ORGANIZAÇÃO DO TEATRO DE OPERAÇÕES (TO) 

Localização do PCO    
Localização de ZCR    
Localização ZCAP    
Localização de ZRnM    
N.º Setores e Localização    
Identificação dos comandantes 
de setores 

   

11. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Habitações em perigo    
Povoações em perigo e / ou isoladas    
Resumo das ocorrências    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    
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12. NECESSIDADES 

Meios aéreas (especificar)  
Meios terrestres (especificar) 

 

 
Telecomunicações (especificar)  
Logística (especificar)  
Outros:  ____________  
Outros:  ____________  
Outros:  ____________  

13. RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

DATA / HORA    
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL    
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3.1.3 RELATÓRIOS DIÁRIO DE SITUAÇÃO (REDIS) 
 

O Relatório Diário de Situação (REDIS) tem como objetivo dotar de informação o 
CDOS ao final de cada dia, sendo emitido diariamente, no decorrer da 
ocorrência, pelas 22h, e transmitido pelo meio mais expedito.  
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1. LOCALIZAÇÃO 

Distrito:  
Município:  
N.º Relatório:  

Data: _____/______/______ Hora: ______:_______ 

2. OCORRÊNCIA 

Natureza:  

Localização:  

Área Afetada:  

3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

4. DANOS PESSOAIS 

Mortos:  Desaparecidos:  

Feridos graves:  Feridos Leves:  

Desalojados:  Deslocados:  

Evacuados:  Soterrados:  

5. DANOS NO EDIFICADOS / INFRAESTRUTURAS 

Edifícios Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Habitações    
Escolas    
Unidades Hoteleiras    
Unidades Hospitalares    
Instalações Policiais    

RELATÓRIO DIÁRIO DE SITUAÇÃO (REDIS) 
Ponto de Situação da Emergência 

Envio diário (ás 22 horas de cada dia) 
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Estabelecimentos Prisionais    
Instalações Militares    
Quarteis de Bombeiros    
Barragens    
Monumentos    
Mercados / Supermercados    
Igrejas / Locais de culto    
Lares / Infantários    
Unidades Industriais    
Edifícios Públicos    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

6. DANOS EM VIAS DE COMUNICAÇÃO 

Vias Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Rede Viária    
Rede Ferroviária    
Pontes / Viadutos / Túneis    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

7. DANOS EM TRANSPORTES 

TRANSPORTES Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Rodoviário    
Aeronaves    
Veículos Particulares    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

8. DANOS EM INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

REDES Danos Ligeiros Danos Graves Colapsados 

Água 

Gás 

   
Eletricidade    
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Gás    
Saneamento    
Telefone fixo    
Telefone móvel    
Teledifusão    
Radiodifusão    
Internet    
Satélite    

9. ABASTECIMENTOS (ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEIS, VESTUÁRIO, ETC.) 

 

10. AMBIENTE (ACIDENTES DE POLUIÇÃO, DERRAMES, CONTAMINAÇÕES, ETC.) 

 

11. SAÚDE PÚBLICA 

HOSPITAL / CENTRO DE SAÚDE Atendidos Internados Transferidos 
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Posto médico avançado / de triagem / de socorro 

Estrutura / Local Atendidos Internados Transferidos 

    

Ambulâncias 

Posto médico avançado / de triagem / de socorro 

Posto médico avançado / de triagem / de socorro 

Posto médico avançado / de triagem / de socorro 

Entidades Medicalizáveis Socorro Transporte 

    

Evacuação Médica Especial 

Entidades Helicóptero Avião Outros 

    

12. INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA 

Dados Observada Prevista 

Vento (Direção e Velocidade)   
Temperatura   
Humidade relativa   
Precipitação   

13. MEIOS ENVOLVIDOS NAS OPERAÇÕES EM CURSO 

Entidades Pessoal Veículos Meios aéreos 
Outro 

material 

POC1 

nome/função 

      

      

                                                                    
1- POC (nome do equipamento) 
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14. OCORRÊNCIAS ESPECIAIS COM MEIOS DE SOCORRO 

14.1. AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

14.2. ENTIDADES COM DEVER DE COOPERAÇÃO 

 

15. REDES DE COMUNICAÇÕES 

15.1. AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

15.2. ENTIDADES COM DEVER DE COOPERAÇÃO 

 

16. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

16.1. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

16.2. COLABORAÇÃO NAS AÇÕES DE INFORMAÇÃO PÚBLICA 
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17. CUSTO ESTIMADO DAS OPERAÇÕES DE SOCORRO 

DESIGNAÇÃO CUSTO (EUR) 

Pessoal  
Artigos consumidos 

 

 
Combustíveis e lubrificantes  
Grandes reparações  
Telecomunicações  
Outros encargos operacionais: ______________________  
Outros encargos operacionais: ______________________  

18. OBSERVAÇÕES 

AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Comunicações  
Gestão da informação operacional  
Sistema de aviso e alerta  
Sistema de proteção civil  
Ativação da CMPC  
Ativação do PMEPC  
Informação pública  
Necessidades de programas de reparação  
Aspetos particulares relevantes  
Outros:___________________________  
Outros:___________________________  

19. OUTROS COMENTÁRIOS 

 

20. RESPONSÁVEL EPAL ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

DATA / HORA  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
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3.1.4 RELATÓRIOS FINAL 
 

A elaboração do relatório Final é da responsabilidade da CMPC, e deve incluir a 
descrição pormenorizada da situação ocorrida e das medidas adotadas. Neste 
relatório devem igualmente constar recomendações para futuras ocorrências 
similares, assim como sugestões para atualização do PMEPC.  
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1. LOCALIZAÇÃO 

Distrito:  
Município:  
N.º Relatório:  

Data: _____/______/______ Hora: ______:_______ 

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

CAUSA OBSERVAÇÃO 

Incêndios florestais  

Nevões  

Ondas de calor  

Vagas de frio  

Ventos fortes  

Secas  

Cheias e/ou inundações  

Movimentos de massas em vertentes  

Acidentes rodoviários  

Acidentes ferroviários  

Acidentes aéreos  

Transportes terrestres de mercadorias 
perigosas 

 

Acidentes em infraestruturas fixas de 
transporte de Produtos Perigosos 

 

Incêndios urbanos  

Incêndios em centros Históricos  

Colapso de túneis, Pontes e Infraestruturas  

Rutura de barragens  

 
RELATÓRIO FINAL DA EMERGÊNCIA 
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Colapso de edifícios com elevada 
concentração populacional 

 

Emergências radiológicas  

Outros______________________  

Outros______________________  

3. MEIOS INTERVENIENTES NAS OPERAÇÕES 

HOSPITAL / CENTRO DE SAÚDE 

Entidade N.º de 
Operacionais 

N.º de Veículos Outros meios 

    
    
    
    

TOTAL    

4. EFICÁCIA DOS MEIOS DE RESPOSTA 

ENTIDADE 

EFICÁCIA 

OBSERVAÇÕES    
MUITO 
BOA 

     BOA 
SATISFA-
TÓRIA 

POUCO 
EFICIENTE 

NADA 
EFICIENTE 

 
      

 
      

 
      

 
      

5. POSTO DE COMANDO MUNICIPAL 

LOCALIZAÇÃO DO PCMun 
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APOIO TÉCNICO NO PCMun Entidade Nome 

   

RESPONSÁVEL PELA PCMun Entidade Nome 

   

 

 

6. DANOS HUMANOS 

POPULAÇÃO FERIDOS 
LIGEIROS 

FERIDOS 
GRAVES 

MORTOS EVACUADOS DESALOJADOS DESAPARECIDOS 

Crianças       
(0-12 anos) 

      

Jovens         
(12-18 anos) 

      

Adultos        
(18-65 anos) 

      

Idosos         
(>65 anos) 

      

7. DANOS NO EDIFICADO / INFRAESTRUTURAS 

EDIFICIOS DANOS LIGEIROS DANOS GRAVES COLAPSADOS 

Habitações 

 

   
Escolas    
Unidades hoteleiras    
Unidades hospitalares    
Instalações policiais    
Instalações militares    
Quarteis de bombeiros    
Barragens    
Monumentos    
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Mercados e supermercados    

Igrejas e locais de culto    

Lares / infantários    
Unidades industriais    
Edifícios públicos    
Outros_____________    
Outros_____________    

8. DANOS HUMANOS 

VIAS DANOS LIGEIROS DANOS GRAVES INUTILIZÁVEIS 

Rede Viária    
Rede Ferroviária    
Pontes/Viadutos/Túneis    
Outras:_________    
Outras:_________    

9. DANOS EM TRANSPORTES 

TRANSPORTES DANOS LIGEIROS DANOS GRAVES INOPERACIONAIS 

Rodoviário    
Ferroviário    
Aeronaves    
Veículos particulares    
Outras:_________    
Outras:_________    

10. DANOS EM INFRAESTRUTURAS BÁSICAS 

REDES DANOS LIGEIROS DANOS GRAVES COLAPSADOS 

Gás    
Eletricidade    
Água    
Saneamento    
Telefone fixo    
Telefone móvel    
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Teledifusão    
Radiodifusão    
Internet    
Satélite    

11. DANOS AMBIENTAIS 

TIPO DE AFETAÇÃO QANTIDADE 
(ha,Km,n.º) 

LOCAL OBSERVAÇÕES 

Rede hídrica    
Espaços florestais    
Fauna    
Flora    
Outros:  ____________    
Outros:  ____________    

12. ASSITÊNCIA FORNECIDA À POPULAÇÃO 

TIPO DE ASSISTÊNCIA QUANTIDADE REQUERIDA POR: FORNECIDA POR: OBSERVAÇÕES 

Assistência médica     
Evacuação médica     
Hospitais     
Centros de saúde     
Postos de socorro     
Postos de triagem     
Abrigos     
Alojamento     
Vestuário e agasalhos     
Apoio psicológico     
Outros:  ____________     
Outros:  ____________     

13. REALOJAMENTO 

Local de realojamento Número Local de realojamento Número 
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TOTAL  TOTAL  

14. REALOJAMENTO 

DESCRIÇÃO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS CONSTRANGIMENTOS 

Coordenação institucional    
Comando operacional    
Articulação entre agentes e 
entidades 

   

Integração de grupos de 
reforço e assistência  

 

   

Comunicações    
Logística    
Gestão da informação    
Evacuações    
Ordem pública    
Outros______________    
Outros______________    

15. AÇÕES DE REABILITAÇÃO 

RELAIZADAS (BREVE DESCRIÇÃO) 

 

RELAIZADAS (BREVE DESCRIÇÃO) 
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16. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

DANO CUSTO (EUR) 

  

  

  

  

  

TOTAL  

17. COMENTÁRIOS FINAIS 

NOTA: SE POSSIVEL ANEXAR FOTOGRAFIAS PARA COMPROVAR DANOS 

 

18. RESPONSÁVEL EPAL ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

Data / hora  
Assinatura do responsável  
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3.2  MODELO DE REQUISIÇÃO 

 

Os Modelos de Requisição destinam-se a garantir o registo/fornecimento de artigos 
e bens de consumo.  

 

 

 

Entidade Requisitante:  

_________________________________________________________________________________ 

 
REQUISIÇÃO n.º ___/_____ 

 

Data (dd/mm/aaaa)  

Hora (hh:mm)  

FINALIDADE 

 
 
 

Produto/Serviço Código do 
produto/serviço* 

Quantidade 
(n.º) 

Entidade 
requisitante 

Entidade 
fornecedora Responsável 

      

      

      

      

      
 

O Responsável 

 

____________________________________________ 
 

 

 

 
MODELO DE REQUISIÇÃO 
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3.2  MODELO DE COMUNICADO 

 

O Modelo de comunicação deve contem a seguinte informação: 

• Natureza da ocorrência (localização espacial e temporal, causas 
associadas); 

• Efeitos da ocorrência; 

• Meios empenhados no terreno; 

• Orientações à população (medidas de autoproteção, instruções de 
evacuação, etc.); 

• Previsão de evolução da situação; 

• Data/hora do próximo comunicado; 

• Data/hora e identificação do responsável. 
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COMUNICADO 

NATUREZA DA OCORRÊNCIA 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL LOCALIZAÇÃO TEMPORAL CAUSAS ASSOCIADAS 

Freguesia   

 

 
   

    
Lugar    
    
      
Coordenadas      
      

EFEITOS DA OCORRÊNCIA 
         
         
         
         
         

MEIOS EMPENHADOS NO TERRENO 

HUMANOS MATERIAIS 

         
         
         
         
         

ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO 

MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO REGRAS DE EVACUAÇÃO OUTRAS 
         
         
         
         
         

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO 
         
         
         
         
         

PRÓXIMO COMUNICADO 

DATA/HORA 
(DDhhmmMMAAAA) 

       
       

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 

RESPONSÁVEL 
       
       

DATA (DDhhmmMMAAAA) 
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4.  LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 

Entidade Responsável Data da receção 
(aaaa/mm/dd) 

Versão do plano 

Associação Humanitária 
Dos Bombeiros 

Voluntários De Vieira Do 
Minho 

   

GNR- Comando 
Territorial Da Povoa De 

Lanhoso 

   

GNR – Posto Territorial De 
Vieira Do Minho 

   

GNR – Posto Territorial De 
Rossas 

   

INEM, Ip    

Centro De Saúde De 
Vieira Do Minho  

   

ICNF – Instituto 
Conservação da 

Natureza e das Florestas 

   

CVP – delegação de 
Rossas 

   

CVP – delegação de 
Salamonde 

   

Polícia Municipal    
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REN -Rede Elétrica 
Nacional, SA 

   

EDP – Energias de 
Portugal 

   

IP – Infraestruturas de 
Portugal, S.A. 

   

Agrupamento de Escolas 
Vieira de Araújo 

   

APOSC – Associação 
para o Ordenamento da 

Serra da Cabreira 

   

Águas do Noroeste    

SMPC – Amares    

SMPC – Cabeceiras de 
Basto 

   

SMPC – Fafe    

SMPC – Montalegre    

SMPC – Povoa de 
Lanhoso 

   

SMPC – Terras de Bouro    

SMPC – Vieira do Minho    

CMPC de Vieira do 
Minho 

   

Autoridade Nacional da 
Proteção Civil e 

Emergência 

   

CDOS de Braga    
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1.  CARTOGRAFIA DE RISCO  
 

Neste ponto são incluídos os mapas realizados, ao nível da cartografia de 
risco, definida para o município de Vieira do Minho, à escala 1:25.000. 

1. Carta Suscetibilidade de Movimento de Massa em Vertentes 

2. Carta Suscetibilidade de Ondas de Calor 

3. Carta Suscetibilidade de Nevões 

4. Carta Suscetibilidade de Cheias e Inundações 

5. Carta Suscetibilidade Sísmica 

6. Carta Suscetibilidade de Tempestades e Trovoadas 

7. Carta Suscetibilidade de Acidentes com Linhas de Transporte de Energia 

Elétrica 

8. Carta Suscetibilidade de Incêndio Urbano 

9. Carta Suscetibilidade de degradação e Contaminação dos Solos 

10. Carta Suscetibilidade de Acidentes Industriais Graves 

11. Carta Suscetibilidade de Acidentes de Transporte de Mercadorias 

Perigosas 

12. Carta de Risco de Movimentos de Massa em Vertentes 

13. Carta de Risco de Nevões 

14. Carta de Risco de Ondas de Calor 

15. Carta de Risco de Ventos Fortes 

16. Carta de Risco de Tempestades e Trovoadas 

17. Carta de Risco de Cheias e Inundações 

18. Carta de Risco de Degradação e Contaminação do Solo 

19. Carta de Perigosidade de Incêndios Florestais 

20. Carta de Risco de Incêndios Florestais 
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1.  Programa de Medidas a Implementar para a 

prevenção e mitigação dos riscos identificados 
 O Homem ocupa a superfície terrestre do planeta, organizado em sociedades 
cada vez mais complexas e artificiais, numa aparente harmonia com a natureza, 
mas sujeito a riscos e a fenómenos naturais intensos que comprometem, 
frequentemente, o equilíbrio entre o ambiente social e o ambiente natural.  

Segundo Crichton, D. (1999 in ANPC, 2010) são três os factores de risco: a 
perigosidade, a vulnerabilidade e a exposição ao perigo. Se qualquer um destes 
factores aumentar, o risco aumenta. Os riscos podem ser divididos em três 
categorias: naturais, tecnológicos e mistos.  

o Riscos Naturais: acontecimentos em que o acidente grave ou 
catástrofe têm origem em causas naturais  

o Riscos Mistos: situações que apresentam causas combinadas na sua 
origem, ou seja, para a sua ocorrência contribuíram causas naturais e 
ações humanas  

o Riscos Tecnológicos: têm origem em ações humanas e resultam 
sobretudo do desrespeito das regras de segurança  

Para o presente estudo foram definidos 12 riscos, a saber: 

Figura 1 – Riscos no Concelho de Vieira do Minho 

 

 

 

 

 

 

RISCOS NATURAIS RISCOS MISTOS RISCOS TECNOLÓGICOS 

• Movimentos de Massa em 
Vertentes; 

• Cheias e Inundações; 
• Tempestades e Trovoadas; 
• Nevões; 
• Ventos fortes; 
• Secas 
• Ondas de calor; 
• Sismos. 

• Incêndios 

Florestais 

• Degradação e 

Contaminação 

dos Solos e 

Aquíferos 

• Incêndios urbanos e 
industriais; 

• Acidentes no transporte de 
matérias perigosas; 

• Colapso de estruturas; 
• Acidentes rodoviários; 
• Acidentes com linhas de 

transporte de energia 
eléctrica. 
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A mitigação dos riscos presta um contributo para o aumento da resistência e 
resiliência das populações e territórios. Deste modo e tendo em consideração os 
riscos identificados para o território concelhio importa identificar as estratégias de 
mitigação dos riscos naturais ou tecnológicos, bem como a legislação aplicável 
ao território em causa que poderá funcionar como um primeiro instrumento para 
a mitigação dos riscos. Existem ainda alguns planos estratégicos que abordam a 
gestão dos riscos considerados e que serão por isso identificados. 

 

1.1  RISCOS NATURAIS 

 

1.1.1  MOVIMENTOS DE MASSA EM VERTENTES 
 

Os Movimentos de Massa em Vertentes podem causar grande destruição e 
como são um risco existente no território concelhio importa definir as medidas de 
mitigação a Adotar: 

Estratégias de Mitigação – Medidas Estruturais 

o Proceder a uma monitorização contínua – um sistemático 

acompanhamento das zonas de risco é importante para perceber 

eventuais alterações nas vertentes; 

o Controlar a drenagem – com o intuito de evitar que a água se acumule 

nas vertentes ou que atinja velocidades indesejadas, de modo a evitar 

a saturação de água no solo ou a erosão e assim minimizar eventuais 

Movimentos de Massa; 

o Reformular a ocupação do território – proibir ou restringir a ocupação de 

zonas de elevada perigosidade;  

o Construir muros retentores – a construção de muros de suporte com 

eficazes sistemas de drenagem irá reduzir a probabilidade de 
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Movimentos de Massa em Vertentes; 

o Reflorestação das vertentes – uma cobertura vegetal de crescimento 

rápido irá ajudar à fixação do solo e consequentemente diminuir os 

Movimentos de Massa em Vertentes; 

o Pregagens – em algumas situações é possível efetuar pregagens para 

fixação das camadas ao nível rochoso estável; 

o Aplicação de redes de proteção – a aplicação de redes impede a 

queda de pequenos fragmentos de rocha; 

o Estabilização de taludes – estas intervenções para a estabilização de 

encostas visam regularizar a sua superfície e sempre que possível 

recompor artificialmente as condições topográficas; 

o Evitar o aumento de carga em vertentes com grandes pendores – um 

aumento da carga no topo da vertente poderá acelerar o processo de 

movimento de massa; 

o Evitar cortar as vertentes – o corte de vertentes, para abertura de 

estradas por exemplo, pode levar à destabilização da vertente. 

 

Estratégias de Mitigação – Medidas Não Estruturais 

o Pesquisar indícios de eventuais movimentações;   

o Elaboração de cartografia sobre a suscetibilidade desta área a este 

risco;   

o Elaboração de planos de emergência;   

o Implementação de sistemas de vigilância, deteção e fiscalização 

(monitorização contínua) nas áreas mais suscetíveis a este risco, 
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especialmente se existir indícios de anteriores movimentações;   

o Planeamento do uso do solo - impedir a construção em vertentes com 

pendores grandes;   

o Criação de seguros.   

 

Legislação Aplicável 

o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio - Aprova a revisão do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial;   

o Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho - Estabelece o regime jurídico 

aplicável às ações de arborização e rearborização, com recurso a 

espécies florestais, no território continental e altera (segunda 

alteração) o Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, que aprova o 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional;   

o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto – Estabelece o Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional.   

o Decreto-Lei no 239/2012, de 02 de novembro – Altera (primeira 

alteração) o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que 

estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro - 

Orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, que 

consubstanciam as diretrizes e critérios para a delimitação das áreas 

integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) a nível municipal; 

o Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro – Retifica 

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro, 

da Presidência do Conselho de Ministros, que aprova as orientações 
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estratégicas de âmbito nacional e regional, que consubstanciam as 

diretrizes e critérios para a delimitação das áreas integradas na 

Reserva Ecológica Nacional (REN) a nível municipal;   

 

1.1.2  CHEIAS E INUNDAÇÕES 
 

Estratégias de Mitigação – Medidas Estruturais 

o Limpeza e desobstrução de sumidouros, valeta e outros canais de 

escoamento – a limpeza destes locais irá impedir a acumulação de 

águas pluviais; 

o Verificação/reparação de eventuais desmoronamentos das margens de 

linhas de água – é essencial uma monitorização regular do curso da 

linha de água, de modo a detectar e reparar eventuais situações que 

possam levar a obstruções ou estrangulamentos; 

o Aumentar as áreas naturais de prado e floresta ao longo dos cursos de 

água – em caso de cheia as áreas naturais de prado e floresta ao longo 

dos cursos de água irão favorecer a infiltração de água no solo; 

o Construção de barragens e diques – a construção de barragens permite 

uma regularização do caudal do curso de água, atenuando a 

amplitude entre caudais máximos e mínimos; 

o Reflorestação das áreas ardidas – as áreas ardidas têm menor 

capacidade de retenção de águas pluviais e são zonas sujeitas a 

arrastamento de material para as linhas de água, sendo deste modo 

fundamental proceder à sua reflorestação; 

o Restrição na construção em zonas de risco – é essencial restringir a 

urbanização em zonas de risco de cheia ou inundação. 
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Estratégias de Mitigação – Medidas Não Estruturais 

o Regulamentação e/ou zonamento de zonas inundáveis;  

o Planos de Emergência;   

o Mapeamento das áreas suscetíveis a este risco - sendo que esta 

cartografia deverá ser um  elemento preponderante no Plano Diretor 

Municipal;   

o Implementação de sistemas de aviso e alerta;   

o Criação de seguros;  

o Educação ambiental;   

o Planeamento do uso do solo;   

o Incentivos às instalações de atividades menos vulneráveis às cheias. 

  

Legislação Aplicável 

o Decreto-Lei n.º 76/2016, de 09 de novembro - Aprova o Plano Nacional 

da Água, nos termos do n.º 4 do artigo 28.o da Lei da Água, aprovada 

pela Lei n.º 58/2008, de 31 de maio, e cria a Comissão Interministerial de 

Coordenação da Água;   

o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio - Aprova a revisão do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial;   

o Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho - Estabelece o regime jurídico 

aplicável às ações de arborização e rearborização, com recurso a 

espécies florestais, no território continental e altera (segunda alteração) 

o Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, que aprova o Regime Jurídico 
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da Reserva Ecológica Nacional;   

o Decreto - Lei n.º 239/2012, de 02 de novembro – Altera (primeira 

alteração) o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que estabelece 

o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN);   

o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto – Aprova o Regime Jurídico 

da Reserva Ecológica Nacional;   

o Decreto-Lei n.º 364/98, 21 de novembro – Estabelece a obrigatoriedade 

de elaboração da carta de zonas inundáveis nos municípios com 

aglomerados urbanos atingidos por cheias.  

o Decreto-Lei n.º 112/2002, de 17 de abril – Aprova o Plano Nacional da 

Água;   

o Decreto Regulamentar n.º 19/2002, de 20 de março - Aprova o Plano de 

Bacia Hidrográfica do Ave;   

o Decreto Regulamentar n.º 17/2002, de 15 de março - Aprova o Plano de 

Bacia Hidrográfica do Cávado;   

o Declaração de Retificação n.º 71/2012, de 30 de novembro – Retifica a 

Resolução do Conselho de Ministros n.o 81/2012, de 3 de outubro, da 

Presidência do Conselho de Ministros, que aprova as orientações 

estratégicas de âmbito nacional e regional, que consubstanciam as 

diretrizes e critérios para a delimitação das áreas integradas na Reserva 

Ecológica Nacional (REN) a nível municipal;   

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro - 

Orientações estratégicas de âmbito nacional e regional, que 

consubstanciam as diretrizes e critérios para a delimitação das áreas 

integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) a nível municipal;  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 Planos Especiais  

o Plano Nacional da Água;   

o Plano de Bacia Hidrográfica do Cávado;   

o Plano da Bacia Hidrográfica do Ave. 

 

1.1.3  TEMPESTADES E TREVOADAS 

 

Estratégias de Mitigação  

o Previsão e monitorização das condições atmosféricas; 

o Efetuar recomendações à população; 

o Consolidar telhados, portas e janelas; 

o Fixar todos os objetos que possam ser levados pelo vento; 

o Aviso à população; 

o Apoio à população em localidades isoladas; 

o Elaboração de cartas de risco. 

 

1.1.4  NEVÕES 
 

Estratégias de Mitigação  

o Previsão e monitorização das condições atmosféricas; 

o Distribuição de agasalhos à população carenciada; 

o Efetuar recomendações à população; 

o Previsão e monitorização das condições atmosféricas; 
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o Consolidar telhados, portas e janelas; 

o Previsão e monitorização das condições atmosféricas; 

o Distribuição de sal nas estradas; 

o Desobstrução e limpeza das vias de comunicação; 

o Apoio e aviso à população em localidades isoladas; 

o Elaboração de cartas de risco; 

o Escolha de culturas resistentes para os locais de maior risco; 

o Adopção de métodos de controlo; 

o Previsão e monitorização das condições atmosféricas; 

o Distribuição de agasalhos à população carenciada. 
 

 

 Planos Especiais  

o Plano de Contingência Regional para Temperaturas Extremas Adversas 

(PCRTEA) – Módulo Frio.  

 

1.1.5 VENTOS FORTES 

 

Estratégias de Mitigação  

o Previsão e monitorização das condições atmosféricas; 

o Recomendações à população; 

o Consolidar telhados, portas e janelas; 

o Fixar todos os objetos que possam ser levados pelo vento; 

o Desobstrução e limpeza das vias de comunicação; 

o Apoio à população em localidades isoladas; 

o Elaboração de cartas de risco. 
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1.1.6  SECAS 

 

Estratégias de Mitigação – Medidas Estruturais 

o  Criação de armazenamentos de água – a criação destes locais permite 

o armazenamento estratégico de água, de modo a amenizar as 

variações sazonais e anuais dos recursos hídricos;   

o Tratamento de efluentes – execução de sistemas de tratamento de 

efluentes plenamente eficazes;   

o Gestão integrada – é importante fazer uma gestão integrada das águas 

de superfície e subterrâneas;   

o Sistemas de transferência – execução de sistemas de transferência de 

água entre bacias hidrográficas;   

o Utilizador – pagador – aplicação generalizada do princípio do utilizador - 

pagador.   

 

Estratégias de Mitigação – Medidas Não Estruturais 

o Previsão e coordenação de situações de seca – um acompanhamento 

sistemático da situação através de um sistema de previsão e 

coordenação de situações de seca é essencial para manter avisadas as 

populações e as entidades;   

o Campanhas de sensibilização com o intuito de sensibilizar a população 
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para o uso eficiente da água e da preservação da qualidade da água; 

o Medidas conjunturais; 

o Reutilização das águas para usos compatíveis, como por exemplo a 

lavagem de ruas, a rega, etc.; 

o Restrição ao uso da água – face a uma situação de persistência e 

agravamento de seca é necessária a imposição de medidas restritivas 

de alguns usos da água;   

o Melhoria da eficiência dos sistemas – é necessário rentabilizar ao máximo 

os sistemas de abastecimento de água, reparando fugas, instalando 

contadores e aumentando a vigilância dos sistemas.   

 

Legislação Aplicável 

o Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro - Aprova a Lei da Água, transpondo 

para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o 

quadro institucional para a gestão sustentável das águas. 

o Decreto-Lei n.º 130/2012, de 23 de junho - Procede à segunda alteração 

à Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, 

transpondo a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o quadro 

institucional para a gestão sustentável das águas;   

o Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de março - Transpõe a Diretiva n.º 

2009/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril, e 

estabelece o regime jurídico da atividade de armazenamento geológico 

de dióxido de carbono (CO) (índice 2));  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o Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro - Quarta alteração do 

Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, simplificando o regime de 

manutenção em vigor dos títulos de utilização dos recursos hídricos 

emitidos ao abrigo da legislação anterior, e primeira alteração do 

Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, estabelecendo a competência 

da Agência Portuguesa do Ambiente no domínio da responsabilidade 

ambiental por danos às águas;   

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2012, de 27 março - Aprova 

medidas urgentes tendo em conta a atual situação de seca e cria a 

Comissão de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos 

da Seca e das Alterações Climáticas;   

 

 

1.1.7  ONDAS DE CALOR 
 

Estratégias de Mitigação 

o Previsão e monitorização das condições meteorológicas – um 

acompanhamento sistemático da situação meteorológica é essencial 

para manter avisadas as populações e as entidades; 

o Monitorização do estado de saúde da população – as ondas de calor 

têm efeitos prejudiciais na saúde humana, como tal importa monitorizar 

o estado de saúde da população de modo a adaptar/aumentar os 

tipos de intervenção; 

o Transmitir informações à população – face a uma onda de calor é 

fundamental manter as populações informadas e conscientes dos riscos. 
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Planos Estratégicos 

o Plano de Contingência Regional para Temperaturas Extremas Adversas 

(PCRTEA) – Módulo Calor.   

 

1.1.8  SISMOS 
 

Estratégias de Mitigação 

o Elaboração de mapas de risco; 

o Proibição de construção em zonas sismicamente ativas; 

o Novas construções com regras antissísmicas; 

o Incentivos fiscais ou outros para adaptação das construções antigas às 

normas antissísmicas; 

o Mobilização da opinião pública para os riscos; 

o Proteção das pessoas – educação e legislação. 

 

Legislação Aplicável 

o Decreto-Lei n.º 68/2004, de 25 de março - Estabelece os requisitos a que 

obedecem a publicidade e a informação disponibilizadas aos 

consumidores no âmbito da aquisição de imóveis para habitação;   

o Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio - Aprova o Regulamento de 

Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes.   

 

 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil          
Versão: 1 | Janeiro de 2019 

ANEXO II 18 

 

1.2  RISCOS MISTOS 

 

1.2.1  INCÊNDIOS FLORESTAIS 
 

Estratégias de Mitigação 

o Construção e manutenção de pontos de água de combate a incêndios 

florestais – a construção de novos pontos de água em locais 

estratégicos e a beneficiação de alguns pontos já existentes irá facilitar 

o abastecimento dos meios de combate a incêndios em áreas próximas 

dos locais de ocorrências dos incêndios; 

o Criação de sistemas de vigilância – a vigilância e a detecção precoce 

dos incêndios florestais são extremamente importantes, como tal 

importa reforçar os pontos de vigia, manter as patrulhas móveis e se 

possível complementar com a instalação de sistemas automáticos de 

detecção de incêndios; 

o Medidas de silvicultura preventiva – a aplicação de várias técnicas, de 

silvicultura preventiva são essenciais, pois será modificada a estrutura da 

massa florestal de modo a dificultar a propagação do fogo. Algumas 

técnicas que devem ser utilizadas são: 

o Limpeza de matos e redução do material combustível; 

o Construção de aceiros; 

o Utilização do fogo controlado; 

o Poda e desbaste; 

o Compactação do combustível. 

o Criação/manutenção dos caminhos florestais – a criação de novos 

caminhos florestais e a manutenção dos caminhos já existentes irá 

facilitar o acesso dos meios terrestres no combate a incêndios e 

poderão ainda funcionar como corta fogos; 

o Mosaico de descontinuidade – a criação de mosaicos de 
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descontinuidade é fundamental, pois irá quebrar a continuidade de um 

eventual grande incêndio florestal; 

o Criação de faixas de descontinuidade ao longo das redes viárias e dos 

aglomerados populacionais – com o intuito de diminuir a carga de 

combustível e aumentar a descontinuidade vertical e horizontal dos 

povoamentos florestais, de forma a minimizar a ignição e propagação 

do fogo; 

o Ações de sensibilização da população – sensibilizar a população sobre 

a importância da floresta, o uso do fogo e apresentar medidas de 

prevenção aos incêndios florestais; 

o Adoção de boas práticas florestais. 

 
 

Legislação Aplicável 

o Lei n.º 20/2009, de 12 de maio - Estabelece a transferência de 

atribuições para os municípios do continente em matéria de 

constituição e funcionamento dos gabinetes técnicos florestais, bem 

como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta;   

o Lei n.º 12/2006, de 4 de abril - Autoriza o Governo a legislar sobre o 

regime das infrações das normas estabelecidas no âmbito do 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

o Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio - Procede à quarta alteração 

ao Decreto – Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, que estabelece as 

medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, modificando matérias relativas 

ao fogo técnico, à instrução do procedimento de contraordenação 

e à distribuição do produto das coimas;   

o Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro - Segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece as 
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medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema de Defesa da 

Floresta contra Incêndios e procede à sua republicação;   

o Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro transfere competências 

dos governos civis e dos governadores civis para outras entidades da 

Administração Pública, líquida o património dos governos civis e 

define o regime legal aplicável aos respetivos funcionários;   

o Portaria n.º 35/2009, de 16 de janeiro-Aprova o Regulamento de 

Organização e Funcionamento do Dispositivo de Prevenção 

Estrutural;   

o Portaria que define o período critico no âmbito do Sistema Nacional 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios;  

o Despacho n.º 7511/2014, de 18 de maio - Homologa o Regulamento 

do Fogo Técnico;   

o Despacho n.º 4345/2012, de 15 de março - Homologação do 

Regulamento do Plano Municipal  de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PMDFCI);   

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio – 

Aprova o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios;   

 

Planos Especiais 

o PMDFCI (Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do 

Município de Vieira do Minho); 

o POM (Plano Operacional Municipal) do Município de Vieira do Minho; 

o PROF (Plano Regional de Ordenamento Florestal) Baixo – Minho; 

o Plano Nacional da Floresta. 
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1.2.2 DEGRADAÇÃO E CONTAMINAÇÃO DOS SOLOS 
E AQUÍFEROS 

 

Estratégias de Mitigação 

 

Prevenção da poluição:  

o Uso de substâncias e/ou técnicas alternativas às poluidoras 

(exemplo: uso de produtos biodegradáveis ao invés doutros 

poluidores e adoção de técnicas que reciclam os próprios 

subprodutos resultantes da sua atuação);  

Depuração de detritos: 

o Depuração de detritos, através de estações de tratamento, como 

por exemplo as ETAR’s (Estações de Tratamento de Águas Residuais), 

que podem reduzir muito significativamente os agentes poluentes;   

Adaptação das condições de armazenamento dos resíduos: � 

o A título de exemplo uma lixeira não deverá estar localizada sobre 

terrenos permeáveis pois há risco de contaminação dos aquíferos. A 

água proveniente da precipitação ao infiltrar-se no subsolo, e dada 

a deposição dos detritos da lixeira, conduz à contaminação do solo 

e aquíferos.   

 

Legislação Aplicável 

o Lei n.º 28/2010, de 02 de setembro - Altera (primeira alteração), por 

apreciação parlamentar, o Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, 
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que altera o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro (Regime 

jurídico da urbanização e edificação).   

o Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto - Altera (sexta alteração) o Decreto-

Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da 

utilização dos recursos hídricos.   

o Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro Aprova a Lei da Água, 

transpondo para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e 

estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão 

sustentável das águas.   

o Lei n.º 46/2013, de 04 de julho - Altera (segunda alteração) o 

Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de outubro, que aprovou o regime 

jurídico da criação, reprodução e detenção de animais perigosos e 

potencialmente perigosos, enquanto animais de companhia, 

reforçando os requisitos da sua detenção e os regimes penal e 

contraordenacional, e procede à respetiva republicação.   

o Lei n.º 17/2014, de 10 de abril - Estabelece as Bases da Política de 

Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional.   

o Lei n.º 110/2015, de 26 de agosto - Altera (quadragésima alteração) 

o Código Penal (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de 

setembro), definindo o quadro de penas acessórias aplicáveis aos 

crimes contra animais de companhia, e altera (terceira alteração) o 

Decreto-Lei n.º 315/2009, de 29 de outubro (que aprova o regime 

jurídico da criação, reprodução e detenção de animais perigosos e 

potencialmente perigosos, enquanto animais de companhia).  

o Lei n.º 21/2016, de 19 de julho - Altera o Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 

de novembro, salvaguardando a regularização das explorações 
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pecuárias e outras.   

o   Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto - Aprova o regime de acesso à 

informação administrativa e ambiental e de reutilização dos 

documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 

2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 

novembro. Procede à alteração da Lei n.º 10/2012, de 29 de 

fevereiro (Regulamento orgânico da CADA), do Decreto-Lei n.º 

16/93, de 23 de janeiro (Regime geral dos arquivos e do património 

arquivístico) e da Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro (Informação 

genética pessoal e informação de saúde).  

o Portaria n.º 631/2009, de 9 de junho - Estabelece as normas 

regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das 

atividades pecuárias e as normas regulamentares relativas ao 

armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes 

orgânicos.   

o Portaria n.º 114-A/2011, de 23 de março - Altera (primeira alteração) 

a Portaria 631/2009, de 9 de junho, que estabelece as normas 

regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das 

atividades pecuárias e as normas regulamentares relativas ao 

armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes 

orgânicos.   

o Decreto-Lei n.º 85/2015, de 21 de maio - Estabelece o regime jurídico 

aplicável aos mercados locais de produtores, destinados aos 

produtores locais agrícolas, pecuários, agroalimentares e artesãos.   

o Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro - Proteção das águas 

contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola.  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o Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de março - Altera o Decreto-Lei n.º 

235/97, de 3 de setembro relativo à proteção das águas contra a 

poluição causada por nitratos de origem agrícola.   

o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março - Complementa a 

transposição da Diretiva n.º  2000/60/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de Outubro, que estabelece um quadro de 

ação comunitária no domínio da política da água, em 

desenvolvimento do regime fixado na Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro.   

o Despacho n.º 8277/2007, de 2 de março - Aprova a Estratégia 

Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais.   

o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio - Estabelece o regime da 

utilização dos recursos hídricos.   

o Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro - Altera (primeira 

alteração) o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que 

estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos, atribuindo 

transitoriamente, até à entrada em funcionamento de cada 

administração de região hidrográfica, competências de 

licenciamento, fiscalização e emissão de títulos de utilização de 

recursos, respetivamente, às comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional (CCDR) e ao Instituto da Água, I.P. (INAG, 

I.P.).   

o Decreto-Lei n.º 93/2008, de 04 de junho - Altera o Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, de 31 de maio, (segunda alteração), que estabelece o 

regime da utilização dos recursos hídricos.   

o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto - Aprova o Regime Jurídico 

da Reserva Ecológica Nacional.  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o Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro - Estabelece o regime de 

proteção das águas subterrâneas contra a poluição e deterioração. 

o Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro - Estabelece o regime 

do exercício da atividade pecuária (REAP).   

o Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio - Aprova o regime de 

proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das 

lagoas ou lagos de águas públicas.   

o Decreto-Lei n.º 137/2009, de 08 de junho - Prorroga, por um ano, o 

prazo para a regularização dos títulos de utilização de recursos 

hídricos previsto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.   

o Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro - Altera (quarta 

alteração) o Decreto-Lei n.º 226- A/2007, de 31 de maio, que 

estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos, simplificando 

o regime de manutenção em vigor dos títulos de utilização dos 

recursos hídricos emitidos ao abrigo da legislação anterior e altera 

(primeira alteração) o Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, 

estabelecendo a competência da Agência Portuguesa do 

Ambiente no domínio da responsabilidade ambiental por danos às 

águas.   

o Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro - Estabelece o regime de 

utilização de lamas de depuração em solos agrícolas, de forma a 

evitar efeitos nocivos para o homem, para a água, para os solos, 

para a vegetação e para os animais, promovendo a sua correta 

utilização, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º  

86/278/CEE, do Conselho, de 12 de Junho.   

o Decreto-Lei n.º 316/2009, de 29 de outubro - Altera (segunda 

alteração) o Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de julho, que criou o 
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Sistema Nacional de Informação e Registo Animal, e altera (primeira 

alteração) o Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, que 

estabeleceu o regime jurídico do exercício da atividade pecuária.   

o Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março - Altera (décima alteração) 

e procede à republicação do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e 

edificação, e altera (primeira alteração) o Decreto-Lei n.º 107/2009, 

de 15 de maio, que aprova o regime de proteção das albufeiras de 

águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas 

públicas.   

o Decreto-Lei n.º 78/2010, de 25 de junho - Modifica o processo de 

instalação, alteração e exercício de uma atividade pecuária, 

procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 

de novembro.   

o Decreto-Lei n.º 82/2010, de 02 de julho - Prorroga o prazo (até 

15.12.2010) para a regularização dos títulos de utilização de recursos 

hídricos e dispensa os utilizadores desses recursos da prestação da 

caução para recuperação ambiental, quando constituam garantia 

financeira, procedendo à quinta alteração do Decreto-Lei n.º 226-

A/2007, de 31 de maio (regime de utilização dos recursos hídricos).   

o Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro - Estabelece as normas 

de qualidade ambiental (publicadas no anexo III), para as 

substâncias prioritárias e para outros poluentes, identificados, 

respetivamente, nos anexos I e II, no domínio da política da água, e 

transpõe para a ordem jurídica interna o disposto na Diretiva n.º 

2008/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro, assim como, parcialmente, a diretiva n.º 2009/90/CE, da 

Comissão, de 31 de Julho. Procede também à regulamentação 

parcial do no 6 do artigo 54º da lei da água, aprovada pela Lei no 
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58/2005 de 29 de dezembro.   

o Decreto-Lei n.º 45/2011, de 25 de março - Modifica os prazos do 

período transitório e regime excecional de regularização de 

explorações pecuárias e procede à terceira alteração ao Decreto-

Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro.   

o Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho - Estabelece especificações 

técnicas para a análise e monitorização dos parâmetros químicos e 

físico-químicos caracterizadores do estado das massas de água 

superficiais e subterrâneas e procede à transposição da Diretiva n.º 

2009/90/CE, da Comissão, de 31 de julho.   

o Decreto-Lei n.º 107/2011, de 16 de novembro - Altera (quarta 

alteração) o Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, que 

estabelece o regime do exercício da atividade pecuária.   

o Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de março – Transpõe a Diretiva n.º 

2009/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril, e 

estabelece o regime jurídico da atividade de armazenamento 

geológico de dióxido de carbono (CO) (índice 2)).   

o Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho – Procede à segunda 

alteração à Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da 

Água, transpondo a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o 

quadro institucional para a gestão sustentável das águas.   

o Decreto-Lei n.º 239/2012, de 02 de novembro - Altera (primeira 

alteração) o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, que 

estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN).  

o Decreto-Lei n.º 260/2012, de 12 de dezembro - Altera (quinta 

alteração) o Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, que 
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estabelece as normas legais tendentes a pôr em aplicação em 

Portugal a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de 

Companhia, procedendo à sua republicação, altera (quarta 

alteração) o Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de julho, que cria o 

Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), altera 

(primeira alteração) o Decreto-Lei n.º 255/2009, de 24 de setembro, 

relativo ao estabelecimento das condições de polícia sanitária 

aplicáveis à circulação de animais de circo e outros números com 

animais entre Estados membros, e altera (primeira alteração) o 

Decreto-Lei n.º 79/2011, de 20 de junho, que estabelece os 

procedimentos de elaboração de listas e de publicação de 

informações nos domínios veterinário e zootécnico.   

o Decreto-Lei n.º 59/2013, de 08 de maio - Procede à quinta alteração 

ao Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de novembro, que estabelece o 

regime do exercício da atividade pecuária, alargando o prazo de 

licenciamento das atividades pecuárias.   

o Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho - Aprova o novo regime do 

exercício da atividade pecuária (NREAP) nas explorações pecuárias, 

entrepostos e centros de agrupamento, e altera os Decretos-Leis n.ºs 

202/2004, de 18 de agosto, e 142/2006, de 27 de julho.   

o Decreto-Lei n.º 96/2013, de 17 de julho - Estabelece o regime jurídico 

aplicável às ações de arborização e rearborização, com recurso a 

espécies florestais, no território continental e altera (segunda 

alteração) o Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, que aprova o 

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional.   

o Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto - Estabelece o regime de 

emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados 

da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou reduzir as 

emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos, e 
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transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2010/75/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, 

relativa às emissões industriais (prevenção e controlo integrados da 

poluição).   

o Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro - Procede à alteração 

(décima terceira alteração) do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro (estabelece o regime jurídico da urbanização e 

edificação - RJUE), bem como à alteração do Decreto-Lei n.º 

307/2009 de 23 de outubro (estabelece o regime jurídico da 

reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana) e à alteração 

do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto (aprova o regime da 

acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem 

público, via pública e edifícios habitacionais).   

o Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro - Estabelece, com 

caráter extraordinário, o regime de regularização e de alteração e 

ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

 industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial ou com servidões administrativas e restrições de utilidade 

pública.  

o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio - Aprova a revisão do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.   

o Decreto-Lei n.º 174/2015, de 25 de agosto - Procede à alteração 

(sétima alteração) do Decreto- Lei n.º 142/2006, de 27 de julho, que 

criou o Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), 

estabelecendo as regras para identificação, registo e circulação dos 

animais das espécies bovina, ovina, caprina, suína e equídeos, bem 

como o regime jurídico dos centros de agrupamento, comerciantes 

e transportadores e as normas de funcionamento do sistema de 
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recolha de cadáveres na exploração. República em anexo o citado 

diploma, com a redação atual.   

o Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 02 de outubro - Revê o Código de 

Processo nos Tribunais Administrativos, que republica, o Estatuto dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais, que republica, o Código dos 

Contratos Públicos, o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, a Lei de Participação Procedimental e de Ação Popular, 

o Regime Jurídico da Tutela Administrativa, a Lei de Acesso aos 

Documentos Administrativos e a Lei de Acesso à Informação sobre 

Ambiente.   

o Decreto-Lei n.º 218/2015, de 07 de outubro de 2015 - Altera (segunda 

alteração) o Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de setembro, que 

estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio da 

política da água, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 2013/39/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

agosto de 2013, no que respeita às substâncias prioritárias no domínio 

da política da água, e procede à sua republicação no anexo II ao 

presente diploma, do qual faz parte integrante.   

o Decreto-Lei n.º 13/2016, de 09 de março - Estabelece disposições em 

matéria de segurança de operações de petróleo e gás no offshore 

de petróleo e gás, transpondo a Diretiva n.º 2013/30/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013.   

o Decreto-Lei n.º 34/2016, de 28 de junho - Altera (primeira alteração) o 

Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro, que estabelece o regime 

de proteção das águas subterrâneas contra a poluição e 

deterioração, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 

2014/80/UE da Comissão, de 20 de junho de 2014, que altera o anexo 

II da Diretiva 2006/118/CE do Parlamento e do Conselho, de 12 de 

dezembro de 2006, relativa à proteção das águas subterrâneas 
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contra a poluição e a deterioração.   

o Decreto-Lei n.º 42/2016, de 01 de agosto - Altera as normas 

respeitantes à monitorização dos elementos de qualidade das águas 

superficiais, das águas subterrâneas e das zonas protegidas   

o Decreto-Lei n.º 32/2017, de 23 de março - Altera (oitava alteração) o 

Decreto-Lei n.º 142/2006, de 27 de julho, que criou o Sistema 

Nacional de Informação e Registo Animal. 

o Relativos ao estado ecológico, procedendo à segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, e transpondo a Diretiva 

2014/101/UE da Comissão, de 30 de outubro de 2014, que altera a 

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 

outubro de 2000.  

 

1.3  RISCOS TÉCNOLÓGICOS 

 

1.3.1 INCÊNDIOS URBANOS E INDUSTRIAIS 
 

Estratégias de Mitigação 

o Educação de segurança – é importante realizar campanhas de 

sensibilização e ações de formação na área de segurança contra 

incêndios; 

o Engenharia de segurança – um estudo sistemático do risco de incêndio 

e das medidas preventivas é essencial para aplicação na concepção, 

construção e utilização de edifícios, para aumentar a resistência destes 

ao fogo; 
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o Investigação de sinistros – o apuramento das causas dos sinistros é 

essencial para prevenir novas ocorrências; 

o Fiscalização de segurança – é necessário efetuar fiscalizações à 

aplicação das medidas de prevenção e proteção do risco de 

incêndio;     

o Avaliação da segurança – é necessário efetuar avaliações regulares dos 

edifícios com o intuito de verificar a sua segurança;   

o  Demolição – caso não seja possível a recuperação da estrutura deve ser 

efetuada uma demolição controlada;   

o  Reparação/reforço – face à existência de deficiências devem ser 

efetuadas obras de reparação/reforço da estrutura;   

o  Planeamento de emergência – para garantir o sucesso das medidas de 

intervenção é necessário planear previamente os procedimentos a 

adotar em caso de emergência; 

o Delimitação de distâncias de segurança aos estabelecimentos 

identificados como tendo potencial para causar danos humanos no 

exterior. 

 
 

Legislação Aplicável 

o Decreto-Lei n.º 224/2015, de 09 de outubro - Altera (primeira 

alteração) o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que 

aprova o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, 

e procede à sua republicação no anexo II ao presente diploma;   

o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro - Estabelece o regime 

jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE).    

o Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro - Aprova o Regulamento 
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Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE);   

 

1.3.2 ACIDENTES NO TRANSPORTE DE MATÉRIAS 
PERIGOSAS 

 

Estratégias de Mitigação 

o  Planeamento de emergência – para garantir o sucesso das medidas de 

intervenção é necessário planear previamente os procedimentos a 

adotar em caso de emergência;  

o Restrições à circulação de veículos – Existem restrições fixadas por lei às 

circulações destes veículos, no entanto as Câmaras Municipais podem 

estabelecer restrições especiais à circulação de veículos de transporte 

de mercadorias perigosas, com carácter temporário ou permanente, 

nas vias sob a sua jurisdição, devendo para tal proceder a uma 

sinalização adequada; 

o Estabelecer corredores preferenciais – devem ser estabelecidos 

corredores preferências destinados à circulação de matérias perigosas, 

de modo a aumentar a segurança de pessoas e bens; 

o Faixas de segurança – manter faixas de segurança ao longo das vias 

destinadas ao atravessamento de matérias perigosas, restringindo a sua 

densidade populacional;  

o  Realização de exercícios de emergência;   

o  Promover ações de formações nos corpos de bombeiros, relativamente 

aos procedimentos a  serem adotados em caso de acidente;   

o Técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro – um acidente 

que envolva substâncias perigosas requer uma intervenção adequada 
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e eficiente, de modo a minimizar os impactos do acidente. 

 

Legislação Aplicável 

o Decreto-Lei nº 170-A/2007 de 4 de Maio de 2007 – Regulamento 

Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) e 

outras regras respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias 

perigosas; 

o Portaria n.º 331-B/98, de 1 de Junho – Proíbe o trânsito de automóveis 

pesados afectos ao transporte de mercadorias perigosas que devam 

ser sinalizados com painel laranja, entre as 18 e as 21 horas de sextas-

feiras, de domingos, de feriados nacionais e de vésperas de feriados 

nacionais; 

o Regulamento n.º 368/2009 – Transporte aéreo de mercadorias 

perigosas.   

 

1.3.3 COLAPSO DE ESTRUTURAS 
 

Estratégias de Mitigação 

o Avaliação da segurança – é necessário efectuar avaliações regulares 
das estruturas com o intuito de verificar a sua segurança; 

o Reparação/reforço – face à existência de deficiências devem ser 
efectuadas obras de reparação/reforço da estrutura; 

o Demolição – caso não seja possível a recuperação da estrutura deve ser 
efectuada uma demolição controlada; 

o Interdição de construção – deve-se interditar a construção de edifícios 
com importância na gestão de emergência em áreas suscetíveis à 
ação das ondas de inundação provenientes de rotura total ou parcial 
de barragens. 
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Legislação Aplicável 

o Decreto-Lei nº 344/2007, de 15 de Outubro – Regulamento de 
Segurança de Barragens (RSB); 

o Decreto-Lei nº 235/83, de 31 de Maio – Aprova o Regulamento de 
Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes. 

o Portaria nº 847/93, de 10 de Setembro – Normas de observação e 
inspeção de barragens; 

 

Planos Estratégicos 

o Plano de Emergência Interno de Barragens; 
o Plano de Emergência Externo de Barragens. 

 

1.3.4 ACIDENTES RODOVIÁRIOS 
 

Estratégias de Mitigação 

o Intervenções corretivas na rede viária – intervenções de correção de 
eventuais problemas existentes na rede viária que contribuam para a 
ocorrência de acidentes rodoviários; 

o Enquadramento legal e fiscalização – fiscalizar o cumprimento do 
código da estrada é essencial para a segurança dos condutores e 
demais utentes das infraestruturas rodoviárias; 

o Informação, formação e educação da população – sensibilizar a 
população para o cumprimento do código da estrada e para as 
consequências negativas de práticas inadequadas; 

o Estudar as melhores práticas de socorro às vítimas – um socorro rápido e 
eficaz às vítimas de acidentes rodoviários é fundamental para salvar 
vidas. 
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Legislação Aplicável 

o Lei n.º 72/2013, de 03 de setembro - Altera (décima terceira 
alteração) o Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, republicando-o em anexo com as alterações 
aprovadas e demais correções materiais, bem como altera (primeira 
alteração) o Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, relativo à 
mesma matéria;  

o Lei n.º 46/2010, de 07 de setembro - Altera (terceira alteração) o 
Regulamento de Matrícula dos Automóveis, Seus Reboques, 
Motociclos, Ciclomotores, Triciclos, Quadriciclos, Máquinas Industriais 
e Máquinas Industriais Rebocáveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
54/2005, de 3 de Março, altera (quinta alteração) o Decreto-Lei n.º 
554/99, de 16 de Dezembro, altera (primeira alteração) o Decreto-Lei 
n.º 112/2009, de 18 de Maio, altera (décima alteração) ao Código 
da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio e 
altera (terceira alteração) a Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, que 
aprova o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas 
em matéria de infraestruturas rodoviárias onde seja devido o 
pagamento de taxas de portagem;   

o Lei n.º 78/2009, de 13 de agosto - Altera o Código da Estrada, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, permitindo o 
averbamento da habilitação legal para a condução de veículos da 
categoria A1 à carta de condução que habilita legalmente para a 
condução de veículos da categoria B;   

o Portaria no 881-A/94 de 30 de setembro – Compatibiliza as normas 
punitivas do Regulamento do Código da. Estrada, aprovado pelo 
Decreto n.º 39987, de 22 de Dezembro de 1954, com o novo regime 
sancionatório previsto no referido Código, bem como altera e adita 
sinais de trânsito.   

o Decreto-Lei n.º 138/2012, de 05 de julho - Altera o Código da Estrada, 
aprovado pelo Decreto- Lei 114/94, de 3 de maio, e aprova o 
Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, transpondo 
parcialmente a Diretiva n.º 2006/126/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 20 de dezembro, alterada pelas Diretivas n.º 
2009/113/CE, da Comissão, de 25 de agosto, e 2011/94/UE, da 
Comissão, de 28 de novembro, relativas à carta de condução;  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o Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro – No uso da autorização 
legislativa concedida pela Lei n.º 53/2004, de 4 de Novembro, altera 
o Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de 
Maio;   

o Decreto Regulamentar n.º 13/2003, de 26 de junho - Altera o 
Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro;   

o Decreto Regulamentar n.º 41/2002, de 20 de agosto - Altera o 
Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro;   

o Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro - Aprova o 
Regulamento de Sinalização do Trânsito;   

o Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009, de 14 de maio – 
Aprova a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR) 2008-
2015;   

 

Planos Estratégicos 

o Plano Nacional de Prevenção rodoviária; 
o Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. 

 

1.3.5 ACIDENTES COM MEIOS DE TRANSPORTE DE 
ENERGIA ELÉCTRICA 

 

Estratégias de Mitigação 

o Manutenção adequada de faixas de proteção das linhas elétricas; 
o Não arremessar objetos, como arames, cabos telefónicos ou eléctricos, 

cordas ou paus, tecidos, para cima de cabos condutores ou de guarda 
de linhas de transmissão de energia eléctrica; 
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o Orientar o abate das árvores para o lado de fora da faixa da linha para 
que durante a queda não se aproximem dos fios condutores de 
eletricidade; 

o Não utilizar equipamentos ou máquinas que, pelas suas dimensões, 
possam tocar ou aproximar-se das linhas de transmissão de energia 
eléctrica; 

o Não utilizar pivots para rega, em especial de aspersão vertical, debaixo 
das linhas de transmissão de energia eléctrica; 

o Evitar o armazenamento de substâncias e equipamentos, em especial 
de combustíveis sob as linhas de transmissão de energia eléctrica; 

o Proibir o depósito de desperdícios nas proximidades ou juntos dos apoios 
(postes) de linhas de transmissão de energia eléctrica; 

o Sensibilização da população para contactar a entidade responsável, 
caso aviste qualquer objeto estranho (e.g. condutores elétricos ou 
telefónicos, cordas paus, etc.), suspensos em condutores e cabos de 
guarda de linhas elétricas; 

o Não exceder as alturas máximas autorizadas para as cargas dos 
transportes rodoviários. 

 

Legislação Aplicável 

o Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas AT (Decreto 
Regulamentar nº 1/92, de 18 de Fevereiro); 

o Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição BT (Decreto 
Regulamentar nº 90/84, de 26 de Dezembro); 

o Decreto-Lei n.º 185/95, de 27 de Julho de 1995, estabelece o regime 
jurídico do exercício da atividade de transporte de energia elétrica; 

o Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 de Dezembro, define o regime de 
gestão da capacidade de recepção de energia eléctrica nas redes do 
Sistema Eléctrico do Serviço Público proveniente de centros 
electroprodutores do Sistema Elétrico Independente; 

o Decreto-Lei n.º 104/2010, de 29 de Setembro, aprova a Estratégia 
Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020). 
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1.3.6 COLAPSO DE ESTRUTURAS 
 

Estratégias de Mitigação 

o  Avaliação da segurança – é necessário efetuar avaliações regulares das 
estruturas com o intuito de verificar a sua segurança;   

o  Reparação/reforço – face à existência de deficiências devem ser 
efetuadas obras de reparação/reforço da estrutura;   

o  Demolição – caso não seja possível a recuperação da estrutura deve ser 
efetuada uma demolição controlada.   

 

Legislação Aplicável 

o Decreto-Lei no 344/2007, de 15 de outubro – Aprova o Regulamento 
de Segurança de Barragens e revoga o Decreto-Lei n.º 11/90, de 6 de 
Janeiro;   

o  Decreto-Lei no 235/83, de 31 de maio – Aprova o Regulamento de 

Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes.    

o Portaria no 847/93, de 10 de setembro – Aprova as Normas de 
Observação e Inspeção de Barragens;   

 

 

 2.  PROGRAMA DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
PARA A GARANTIA DA MANUTENÇÃO DA 
OPERACIONALIDADE DO PLANO 

 

São vários os objectivos que norteiam o PMEPCVM, contudo, o seu objectivo 
primordial é o de proporcionar uma resposta organizada face a uma situação de 
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acidente grave ou catástrofe. Para que tal seja possível, os exercícios de 
proteção civil apresentam-se de primordial importância para testar a 
operacionalidade dos vários agentes de proteção civil. Em conformidade com o 
disposto no n.º 3 do artigo 8.o da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio de 2015, o 
PMEPCVM deve ser objeto de exercícios com periodicidade máxima de dois 
anos. 

 

Quadro 1 – Tipologia de exercícios de proteção civil quanto à natureza  

Tipologia 
 

Descrição 

TTX 

Exercícios com cenários transmitidos de forma escrita e/ou 
verbal, com vista a avaliar a eficácia de determinados 
procedimentos, no âmbito da gestão de emergências que 
permitam identificar eventuais constrangimentos, 
normalmente ao nível da coordenação e da atribuição de 
missões específicas aos participantes;  

Servem para praticar procedimentos já definidos;  

Não são mobilizados recursos, meios ou equipamentos e 
não existe simulação física dos eventos associados ao 
cenário;  

São normalmente conduzidos em sala.  

CPX 

Exercícios em que a emergência escolhida para cenário é 
simulada da forma mais realista possível, mas sem recorrer à 
movimentação real de meios de intervenção;  

Nestes casos, deverá ser desenvolvida de forma exaustiva 
uma descrição do cenário e deverão ser geradas 
mensagens e comunicações que circulam entre os diversos 
jogadores, com vista a promover uma dinâmica que 
permita conduzir o exercício e envolver os jogadores na 
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Fonte: Adaptado de ANPC (2012) Guia para o Planeamento e Condução de Exercícios 
no Âmbito da Proteção Civil. 

A realização de um exercício de proteção civil deverá incluir as seguintes fases:  

Planeamento (processo complexo com várias sub-etapas e que envolve, 
normalmente, várias entidades, desde aquela que organiza o exercício, 
passando por todas as restantes que, de alguma forma, serão envolvidas no 
mesmo. Assume-se como uma oportunidade crucial de aprendizagem, onde 
poderão ser detetadas falhas e constrangimentos fundamentais quer para o 
próprio exercício, quer para as várias organizações envolvidas  

Condução (fase em que o exercício se desenvolve);   

Avaliação (permite julgar o valor do exercício, o grau de realização das suas 
finalidades e objetivos, identificar dificuldades, tirar conclusões e, no final, 
estabelecer as necessárias recomendações);  

 Introdução de correções (correção de falhas e constrangimentos identificados e 
melhoraria dos processos de gestão de emergência).   

Para a realização de um exercício é conveniente efetuar um briefing, do qual 
deve constar a seguinte informação: 

 

 

 

emergência simulada, injetando os incidentes decorrentes 
do cenário principal;  

Podem e devem ser utilizados em preparação de um 
exercício à escala real.  

LIVEX 

Nestes exercícios, existe mobilização real dos meios e 
recursos envolvidos nas ações de resposta, numa linha de 
tempo também real ou simulada;  

Visam avaliar a capacidade operacional dos sistemas de 
gestão de operações nas suas várias valências, assim como 
a coordenação ao nível institucional.  
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 Quadro 2 – Briefing prévio à realização de exercícios 

Conteúdo 

 

Descrição 

 

Resumo  - Intervenientes;  - Objetivos; - Horas e 
tempo de duração do exercício.  

Localização e área abrangida pelo 
exercício  

- Local onde irá ocorrer o exercício e a 
respetiva área abrangida.  

 
Calendarização  

 
- Data e hora da realização do exercício.  

 
Descrição do cenário  

 
- Elementos do cenário.  

Controlo do exercício  

-  Documentação do exercício (lista 
cronológica de todos os eventos do 
cenário; resumo do processo de controlo e 
avaliação);   

-Responsabilidades do controlador 
(monitorizar o progresso do exercício e 
tomar decisões relativamente a desvios e 
alterações; coordenar alterações 
requeridas; introduzir, manter e coordenar 
exercícios de acordo com a lista de 
eventos; observar e reportar artificialidades 
introduzidas no exercício que interferem 
como realismo do mesmo).   

Avaliação do exercício  

- Funções do avaliador (observar, registar, 
reportar e recolher dados);   

- Responsabilidades de um avaliador 
(avaliar as várias áreas de atuação dos 
vários intervenientes; entender o conceito 
do exercício e o respetivo cenário; saber os 
procedimentos de todos os elementos 
avaliados; observar, reportar e registar as 
ações dos participantes; assegurar que todo 
o material de avaliação é devidamente 
recolhido).   

Comunicações  - Estabelecer os canais de comunicações a 
utilizar durante o exercício.  

Conclusão  - Esclarecimento de dúvidas e outras 
informações relevantes.  
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2.1  PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 

 

De modo a testar a operacionalidade do plano, bem como a resposta das várias 
entidades envolvidas, deverão ser realizados exercícios de teste ao Plano, com 
uma periodicidade máxima de 2 anos. Estes para além de serem fundamentais 
na preparação da resposta a uma situação de acidente grave ou catástrofe são 
de carácter obrigatório, conforme definido no artigo 8ºda Resolução n.º 30/2015, 
de 7 de Maio. Exceto se disposto em contrário em legislação sectorial específica. 

A operacionalização do PMEPCVM compreende ainda a realização de ações 
de formação e sensibilização, destinadas tanto à população em geral como às 
diversas entidades intervenientes, a nível local. 

Neste sentido, importa referir que os exercícios realizados poderão ser de dois 
tipos: 

Quadro 3 – Tipos de exercícios (CPX e LivEX) 

TIPO DE EXERCÍCIO DESCRIÇÃO 

Exercício CPX 

(Comand Post 
Exercise) 

Realiza-se em contexto de sala de operações e tem como 
objetivos testar o estado de prontidão e a capacidade de 
resposta e de mobilização de meios das diversas entidades 
envolvidas nas operações de emergência. 

Exercício LivEx 

Exercício de ordem operacional, no qual se desenvolvem 
missões no terreno, com meios humanos e equipamento, 
permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as 
capacidades de execução das entidades envolvidas. 

 

Os exercícios a realizar estão de acordo com os riscos que à priori têm maior 
probabilidade de ocorrer no município de Vieira do Minho, resultando no 
seguinte programa de exercícios: 
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Quadro 4 – Exercício referente ao risco de movimentos de massa em vertentes 

movimentos de massa em Vertentes 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

Um deslizamento de terras no concelho de Vieira do Minho obrigou 
à evacuação de mais de uma dezena de pessoas. Por outro lado, 
a terra e pedras, que caíram impedem a circulação numa das 
principais vias de acesso ao concelho. Apesar de o terreno se ter 
mantido estável nas últimas horas após o deslizamento, as 
previsões apontam para um agravamento das condições 
meteorológicas, esperando-se chuva intensa, o que dificulta ainda 
mais a intervenção no local. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Avaliar a resposta dos meios numa situação de busca e 
salvamento em condições adversas; 

¾ Verificar a capacidade de proceder à estabilização de 
vertentes e desobstrução de acessos; 

¾ Analisar a capacidade de resposta do serviço de urgência 
do Hospital 

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
INEM; Hospital de Braga e Centro de Saúde de Vieira do Minho; 
Câmara Municipal de Vieira do Minho; CVP – Delegações do 
concelho de Vieira do Minho. 

 

Quadro 5 – Exercício referente ao risco de cheias e inundações 

cheias e inundações 

Tipo CPX ou LivEX  
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cheias e inundações 

Data A definir.  

Cenário 

A chuva intensa que tem vindo a fazer-se sentir nos últimos dias 
provocou o transbordo do Rio Ave em vários pontos do concelho 
de Vieira do Minho, inundando diversos edifícios. O transbordo do 
caudal apesar de não ter provocado vítimas graves, desalojou 
mais de uma dezena de pessoas e provocou estragos em cerca 
de 20 casas e estabelecimentos comerciais. O mau tempo foi, 
ainda, responsável pela queda de árvores, tornando intransitáveis 
algumas vias do concelho. O Instituto de Meteorologia prevê a 
continuação das condições meteorológicas adversas para os 
próximos dias. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Coordenar a atuação dos agentes de proteção civil, de 
modo a dar resposta a todas os pedidos; 

¾ Definir prioridades de resposta; 

¾ Proceder a ações de busca e salvamento nas áreas mais 
afetadas; 

¾ Evacuar a população em perigo para abrigos temporários; 

¾ Testar a capacidade de bombeamento de água das zonas 
inundadas. 

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
INEM; CVP – Delegações do concelho de Vieira do Minho; Câmara 
Municipal de Vieira do Minho; SMPC; Instituto de Meteorologia; 
INAG; Águas do Noroeste; Autoridade de Saúde de Nível 
Municipal; Centro de Saúde de Vieira do Minho; Órgãos de 
Comunicação Social. 

 

Quadro 6 – Exercício referente ao risco de tempestades e trovoadas 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil          
Versão: 1 | Janeiro de 2019 

ANEXO II 46 

 

tempestades e trovoadas 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

O concelho de Vieira do Minho foi atingido por uma forte 
tempestade e trovoada que causou vários estragos e provocou o 
corte da energia elétrica e das comunicações por tempo 
indeterminado. Devido à falha dos meios de comunicação 
desconhece-se o número real de vítimas e a dimensão dos danos 
causados. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Efetuar o reconhecimento da situação em vários pontos do 
concelho; 

¾ Coordenar os meios de modo a dar resposta a todas as 
situações de acidente grave ou catástrofe; 

¾ Efetuar o aviso às populações em risco, tendo em conta a 
falha da energia elétrica; 

¾ Evacuar a população que necessite de cuidados especiais 
ou que por algum motivo esteja dependente de energia 
elétrica. 

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
Câmara Municipal de Vieira do Minho; SMPC; Órgãos de 
Comunicação Social; Juntas de Freguesia; INEM; CVP – 
Delegações do concelho de Vieira do Minho; Centro de Saúde de 
Vieira do Minho; EDP; Operadores de telecomunicações. 

 

Quadro 7 – Exercício referente ao risco de nevões 

nevões 

Tipo CPX ou LivEX  
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nevões 

Data A definir.  

Cenário 

Um forte nevão isolou várias aldeias localizadas nos pontos mais 
altos do concelho de Vieira do Minho. Este foi responsável pelo 
corte de várias estradas no concelho devido à acumulação de 
neve e de gelo, o que está a causar grandes constrangimentos a 
quem tem que circular nestas vias. O IM prevê que a situação se 
mantenha nos próximos dias, tornando-se necessário proceder à 
evacuação da população mais afetada por este fenómeno 
climático adverso. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Verificar a capacidade de prestar auxílio às populações 
isoladas;  

¾ Monitorizar a população vulnerável que se encontre isolada 
e se necessário proceder à sua evacuação para locais de 
abrigo;  

¾ Testar a capacidade de resposta dos limpa neves;  

¾ Proceder ao condicionamento de trânsito nas estradas 
cortadas devido à queda de neve;  

¾ Identificar as zonas propícias à formação de gelo na estrada 
e prevenir a ocorrência de acidentes rodoviários.  

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
INEM; Câmara Municipal de Vieira do Minho; SMPC; Instituto de 
Meteorologia; Estradas de Portugal; Órgãos de Comunicação 
Social. 
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Quadro 8 – Exercício referente ao risco de ventos fortes 

ventos Fortes 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

Os ventos muito fortes sentidos no concelho de Vieira do Minho 
causaram um rasto de destruição no concelho. O vento arrancou 
telhados, derrubou árvores, antenas de comunicações e postes de 
eletricidade, tendo afetado o fornecimento de energia elétrica e 
os sistemas de comunicações. O número de vítimas é 
desconhecido e os danos avultados. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Efetuar o reconhecimento dos danos existentes no município 
e o número de vítimas existente; 

¾ Estabelecer prioridades de acão; 

¾ Coordenar os meios de modo a dar resposta a todas as 
situações de acidente grave ou catástrofe; 

¾ Efetuar ações de busca, salvamento e socorro de vítimas; 

¾ Proceder à limpeza das vias de acesso a infraestruturas 
essenciais para a prossecução das operações e 
posteriormente às restantes vias. 

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
Sapadores Florestais; Câmara Municipal de Vieira do Minho; SMPC; 
Órgãos de Comunicação Social; Juntas de Freguesia; INEM; CVP – 
Delegações do concelho de Vieira do Minho; Centro de Saúde de 
Vieira do Minho; EDP; Operadores de telecomunicações. 

 

Quadro 9 – Exercício referente ao risco de ondas de calor 
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Ondas de Calor 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

O concelho de Vieira do Minho tem vindo a ser afetado nos últimos 
dias por temperaturas extremamente elevadas. Entre as pessoas 
mais afetadas por esta situação meteorológica adversa 
encontram-se as pessoas idosas, acamadas, doentes crónicos e 
crianças, fazendo-se já sentir os efeitos desta onda de calor na 
afluência ao Centro de Saúde de Vieira do Minho. O Instituto de 
Meteorologia prevê a manutenção das temperaturas elevadas 
para os próximos dias, pelo que se torna necessário proceder à 
evacuação dos grupos de risco para locais climatizados, sendo 
também necessário alertar a população para os cuidados a ter 
enquanto não for reposta a normalidade. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Monitorizar grupos de risco; 

¾ Controlar as reservas de água, estabelecendo restrições ao 
seu uso; 

¾ Verificar a capacidade de proceder ao abastecimento de 
água à população; 

¾ Proceder à evacuação de grupos mais vulneráveis para 
abrigos climatizados; 

¾ Avaliar o acesso e a capacidade das instalações 
climatizadas; 

¾ Divulgar recomendações e medidas de autoproteção; 

¾ Verificar a capacidade de vigiar a qualidade da água para 
consumo humano; 

¾ Gerir meios humanos e técnicos a afetar aos serviços de 
urgência, ao apoio ambulatório e às áreas de abrigo. 

Meios e Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
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Ondas de Calor 

Entidade a 
Envolver 

Sapadores Florestais; Câmara Municipal de Vieira do Minho; SMPC; 
Órgãos de Comunicação Social; Juntas de Freguesia; INEM; CVP – 
Delegações do concelho de Vieira do Minho; Autoridade de 
Saúde de âmbito municipal; Centro de Saúde de Vieira do Minho. 

 

Quadro 10 – Exercício referente ao risco de sismos 

Sismos 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

Um sismo de magnitude VI na Escala de Mercalli modificada foi 
sentido em todo o norte de Portugal, sendo Vieira do Minho um dos 
concelhos onde foram registados diversos estragos. Um pouco por 
todo o concelho verifica-se a existência de danos ligeiros nas 
habitações e vários pedidos de auxílio por parte da população. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Proceder à busca e salvamento de vítimas em ambiente 
urbano; 

¾ Testar a capacidade de efetuar avaliação e escoramento 
de estruturas; 

¾ Proceder à desobstrução de pontos de acesso; 

¾ Verificar a capacidade de prestar apoio psicológico às 
vítimas. 

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
Hospital de Braga e Centro de Saúde de Vieira do Minho; Câmara 
Municipal de Vieira do Minho; CVP – Delegações de Vieira do 
Minho; SMPC; Órgãos de Comunicação Social; Autoridade de 
Saúde de Nível Municipal; COM; IPSS’s; Agrupamentos de Escolas 
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Quadro 11 – Exercício referente ao risco de incêndios florestais 

incêndios florestais 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

Nos últimos dias, todo o Norte de Portugal tem sido fustigado por 
dezenas de incêndios florestais, não sendo o concelho de Vieira do 
Minho uma exceção. O concelho encontra-se assolado por vários 
incêndios, sendo que um destes está muito próximo de algumas 
habitações, tornando-se necessário proceder à evacuação da 
população afetada. Por outro lado, o fumo intenso que se faz 
sentir, provocado pelos incêndios, tem levado várias pessoas, 
sobretudo idosas, ao Centro de Saúde de Vieira do Minho, 
acusando problemas respiratórios. Como tal, é também necessário 
proceder à evacuação da população mais vulnerável para 
abrigos com climatização. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Verificar a capacidade de combate e coordenação dos 
meios para vários focos de incêndio em simultâneo;  

¾ Avaliar a capacidade dos meios para proceder à abertura 
de aceiros de emergência;  

¾ Testar o tempo de resposta para evacuação das 
populações em risco;  

¾ Verificar os acessos e a capacidade dos pontos de água 
para abastecimento de um elevado número viaturas;  

¾ Testar a capacidade logística necessária para apoiar as 
forças de intervenção;  

¾ Testar as comunicações, a organização do teatro de 
operações e a coordenação com os meios aéreos;  

¾ Proceder à mobilização de voluntários para efetuar 
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incêndios florestais 

vigilância em zonas ardidas.  

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
Sapadores Florestais; Câmara Municipal de Vieira do Minho; SMPC; 
Autoridade Florestal Nacional; Órgãos de Comunicação Social; 
Juntas de Freguesia; INEM.  

 

Quadro 12 – Exercício referente ao risco de incêndios urbanos e industriais 

incêndios Urbanos e industriais 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho foram chamados a 
combater um incêndio que deflagrou num armazém têxtil em 
Vieira do Minho. Este encontra-se na proximidade de algumas 
habitações, ameaçando alastrar-se a estas, o que está a causar o 
pânico a quem se encontra a trabalhar no armazém, bem como 
às pessoas que se encontram nas suas habitações. Para o local 
começam a afluir vários curiosos o que dificulta as operações de 
socorro  

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Avaliar a intervenção dos Bombeiros Voluntários de Vieira do 
Minho;  

¾ Proceder à evacuação de pessoas do interior do edifício e 
edifícios adjacentes;  

¾ Impedir a propagação do incêndio aos edifícios adjacentes;  

¾ Estabelecer um perímetro de segurança para salvaguardar 
a população, caso o incêndio se alastre aos edifícios 
adjacentes;  
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¾ Avaliar a capacidade de proceder ao realojamento das 
pessoas afetadas pelo incêndio.  

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
INEM; Câmara Municipal de Vieira do Minho; Agrupamento de 
escolas; CVP – Delegações do concelho de Vieira do Minho.  

 

Quadro 13 – Exercício referente ao risco de acidentes no transporte de matérias 
perigosas 

acidentes no transporte de Matérias perigosas 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

O mau tempo que se fez sentir ao longo de todo dia provocou um 
acidente com um veículo pesado que transportava substâncias 
perigosas. Ao que tudo indica o piso escorregadio terá estado na 
origem do despiste, tendo o veículo capotado em seguida. O 
material transportado pelo veículo corre o risco de espalhar-se, 
podendo trazer consequências gravosas para o ambiente. O 
acidente tornou intransitável uma das vias mais congestionadas do 
concelho. Quanto ao motorista, este sofreu vários ferimentos sendo 
preciso proceder ao seu encaminhamento para o Hospital de 
Braga. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Estabelecer e manter um perímetro de segurança; 

¾ Testar procedimentos especiais de intervenção em matérias 
perigosas;  

¾ Eliminar eventuais fontes de ignição de modo a impedir a 
deflagração de um incêndio; 

¾ Assegurar a existência de condições de segurança no local 
para proceder ao socorro do motorista; 
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acidentes no transporte de Matérias perigosas 

¾ Impedir o alastramento do derrame da matéria perigosa; 

¾ Averiguar a capacidade de proceder à trasfega da matéria 
perigosa restante; 

¾ Proceder à limpeza e neutralização da matéria perigosa na 
zona afetada. 

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
INEM; Autoridade de Saúde de Nível Municipal; Câmara Municipal 
de Vieira do Minho; Órgãos de comunicação social; empresa 
responsável pelo transporte da substância perigosa; outras 
entidades. 

 

Quadro 14 – Exercício referente ao risco de colapso de estruturas 

colapso de estruturas 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

O desabamento de parte de um túnel em Vieira do Minho causou 
o pânico a quem se encontrava a circular na sua proximidade no 
momento da ocorrência. Para além do susto, a queda do túnel 
provocou ferimentos a várias pessoas que se encontravam no 
local, danificando também várias viaturas. Suspeita-se, ainda, que 
haja a possibilidade de haver pessoas presas nos destroços. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Testar a acessibilidade dos intervenientes à zona do sinistro; 

¾ Verificar a capacidade de remoção de destroços; 

¾ Efetuar a busca e o salvamento de vítimas presas nos 
destroços; 
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¾ Socorrer os feridos existentes; 

¾ Proceder à abertura de corredores de emergência; 

¾ Proceder ao reencaminhamento do tráfego; 

¾ Testar a capacidade de escorar estruturas. 

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
Serviços de Segurança; INEM; Centro de Saúde de Vieira do Minho; 
Hospital de Braga; CVP – Delegações do concelho de Vieira do 
Minho; Câmara Municipal de Vieira do Minho. 

 

Quadro 15 – Exercício referente ao risco de acidentes rodoviários 

Acidentes Rodoviários 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

Colisão entre um veículo pesado de passageiros, um veículo 
pesado de mercadorias e dois veículos ligeiros de passageiros. 
Existe um elevado número de vítimas, sendo que algumas se 
encontram encarceradas.  

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Testar os procedimentos de salvamento e 
desencarceramento das vítimas em local de topografia 
adversa; 

¾ Proceder à instalação de um posto de triagem das vítimas; 

¾ Verificar a capacidade de resposta das unidades de saúde; 

¾ Proceder à abertura de corredores de emergência; 

¾ Testar a capacidade de transporte de um elevado número 
de vítimas para as unidades hospitalares. 
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Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; INEM; Forças de 
Segurança; Hospital de Braga; Centro de Saúde de Vieira do 
Minho; CVP – Delegações do concelho de Vieira do Minho. 

 

Quadro 16 – Exercício referente ao risco de acidentes com linhas de transporte 
de energia elétrica 

Acidentes com Linhas de Transporte de Energia Elétrica 

Tipo CPX ou LivEX  

Data A definir.  

Cenário 

Um veículo pesado de passageiros despistou-se e colidiu com um 
poste de energia elétrica de muito alta tensão. Desta colisão 
resultaram três mortos e vários feridos. Com o impacto da colisão 
os cabos de energia elétrica mais próximos romperam-se e ficaram 
expostos, deixando várias habitações sem o abastecimento de 
energia. 

Objectivos 
a Alcançar 

¾ Testar a acessibilidade dos intervenientes à zona do sinistro; 

¾ Efetuar a busca e o salvamento de vítimas; 

¾ Socorrer os feridos existentes; 

¾ Proceder à abertura de corredores de emergência; 

¾ Efetuar o aviso às populações em risco, tendo em conta a 
falha da energia eléctrica; 

¾ Evacuar a população que necessite de cuidados especiais 
ou que por algum motivo esteja dependente de energia 
elétrica. 

¾ Proceder ao reencaminhamento do tráfego; 

¾ Estabelecer e manter um perímetro de segurança; 
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¾ Verificar a capacidade de resposta das unidades de saúde 

Meios e 
Entidade a 
Envolver 

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho; Forças de Segurança; 
Serviços de Segurança; INEM; Centro de Saúde de Vieira do Minho; 
Hospital de Braga; CVP – Delegações do concelho de Vieira do 
Minho; Câmara Municipal de Vieira do Minho; Empresas 
responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica 

 

Os exercícios realizados para verificação da operacionalidade do plano e dos 
meios de resposta a uma situação de acidente grave ou catástrofe devem 
apresentar uma complexidade gradual, ou seja, após a realização dos exercícios 
propostos no presente programa de exercícios, estes devem ser revistos, de modo 
a programar novos exercícios com um grau de complexidade superior. 

Um dos aspetos mais importantes a avaliar com a realização de exercícios, tem a 
ver com o tempo de resposta despendido por cada um dos intervenientes para 
chegar ao local de sinistro. Assim, a avaliação do tempo despendido nos 
exercícios permite idealizar trajetos alternativos, tendo em conta a intensidade 
de tráfego rodoviário, possibilitando, também, a determinação das zonas do 
concelho em que o tempo de resposta dos meios é mais elevado, encontrando-
se, por isso, em maior risco. 

Importa referir que a execução de exercícios de emergência exige a realização 
de um briefing prévio relativo à natureza do risco simulado e das operações que 
irão ser desencadeadas. Este apresenta ainda a vantagem de disponibilizar 
informação útil aos diferentes agentes de proteção civil no que se refere às 
potenciais consequências associadas aos diferentes tipos de risco e ao tipo de 
procedimentos a desencadear por cada uma das forças intervenientes. Deste 
modo, o briefing prévio de um exercício inclui: 

 

Quadro 17 – Briefing prévio à realização de exercícios 

conteúdo descrição 

Resumo 
Intervenientes; objetivos; horas e tempo de duração do 
exercício. 
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conteúdo descrição 

Localização e 
Área Abrangida 
pelo Exercício 

Indicação sobre o local onde irá ocorrer o exercício e a 
respetiva área abrangida. 

Calendarização Data e hora da realização do exercício. 

Descrição do 
Cenário 

- Elementos do cenário. 

- Documentação do exercício (lista cronológica de 
todos os eventos do cenário; 

- Resumo do processo de controlo e avaliação); 

Controlo do 
Exercício 

- Responsabilidades do controlador (monitorizar o 
progresso do exercício e tomar decisões 
relativamente a desvios e alterações;  

- Coordenar alterações requeridas;  

- Introduzir, manter e coordenar exercícios de acordo 
com a lista de eventos; 

- Observar e reportar artificialidades introduzidas no 
exercício que interferem com o realismo do mesmo). 

Avaliação do 
Exercício 

- Funções do avaliador (observar, registar, reportar e 
recolher dados); 

- Responsabilidades de um avaliador (avaliar as várias 
áreas de atuação dos vários intervenientes;  

- Entender o conceito do exercício e o respetivo 
cenário;  

- Saber os procedimentos de todos os elementos 
avaliados;  

- Observar, reportar e registar as ações dos 
participantes;  
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conteúdo descrição 

- Assegurar que todo o material de avaliação é 
devidamente recolhido). 

Comunicações 
Estabelecer os canais de comunicações a utilizar durante o 
exercício. 

Conclusão Esclarecimento de dúvidas e outras informações relevantes. 

 

No final de cada exercício deverá realizar-se um briefing final para avaliar os 
resultados operacionais, cujo objetivo é identificar as principais ações efetuadas 
e, em particular, os aspetos a melhorar na próxima ocorrência/ exercício do 
género. 

 

Atendendo aos diversos riscos inerentes ao concelho de Vieira do Minho torna-se 
fulcral a definição de cenários que considerem os potenciais danos que 
determinada situação de risco pode causar. Neste sentido, os cenários seguintes 
têm em consideração os principais riscos que presumivelmente possam ocorrer 
no território concelhio, identificando, simultaneamente, as entidades 
intervenientes, as prioridades de ação e as medidas adotar em função dos 
danos previsíveis face aos cenários estabelecidos. 

 

2.2  RISCOS NATURAIS 

 

2.2.1 MOVIMENTO DE MASSAS DE VERTENTES 
 

O cenário de estudo foi definido para uma área de suscetibilidade elevada e 
moderada a movimentos de massa em vertentes. 
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Cenário 

A forte precipitação sentida no concelho de Vieira do Minho provocou um 
deslizamento de terras no lugar de Cubo, freguesia de Louredo, atingindo 5 
edifícios, sendo que um deles era um restaurante onde se encontravam algumas 
pessoas a almoçar no momento da ocorrência o que obrigou à deslocação de 
cerca de 15 pessoas, encontrando-se ainda várias presas nos destroços. Por outro 
lado, a terra e pedras, que caíram impedem a circulação numa das principais 
vias de acesso ao concelho – EN 103.  

Apesar de o terreno se ter mantido estável nas últimas horas após o deslizamento, 
as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, 
esperando-se chuva intensa, o que dificulta ainda mais a intervenção no local. 

 

Quadro 18 – Movimentos de massa em vertentes (Cenário) 

Zonas de Reunião e 
Irradiação 

Posto de Comando População Afetada 

Escola Básica do Cávado 
Local de boa visibilidade 
e fácil acesso na EN103 

15 pessoas (para efeitos de 
contagem considerou-se 
uma média de 3 pessoas 
por habitação) 

Elementos Expostos Afetados 5 habitações; 

EN 103. 

Entidades Intervenientes Prioridades de Acão 

COS 

- Verificar/perspetivar a existência de danos na 
população, bens ou ambiente; 

- Análise permanente da evolução da situação; 

- Estabelecer os objetivos operacionais. 

Bombeiros Voluntários de - Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
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Vieira do Minho sinistrada; 

- Transporte e socorro dos acidentados;  

- Participar na urgência pré-hospitalar; 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Controlar o acesso à zona sinistrada; 

- Proceder à abertura de corredores de 
emergência/evacuação; 

- Colaborar na deslocação da população; 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias 
e secundárias; 

- Montar um posto médico avançado; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP Delegação de Rossas e 
Delegação de Salamonde 

- Prestar apoio aos restantes agentes de 
proteção civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, 
socorro, assistência sanitária e social; 
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- Colaborar na deslocação da população; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Instalar alojamentos temporários; 

- Distribuir roupas e alimentos à população 
evacuada; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

Câmara Municipal de Vieira 
do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Participar no apoio logístico; 

- Difundir avisos, comunicados e medidas de 
autoproteção; 

- Colaborar na evacuação das populações em 
áreas de risco. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Definir medidas de autoproteção; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do 
PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
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recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Operadores de transporte 
coletivo 

- Disponibilizar meios para o transporte da 
população afetada. 

Empresas responsáveis pelo 
fornecimento de serviços: 
eletricidade, água e gás 
(EDP, Águas do Noroeste, 

EDP Gás Distribuição) 

- Executar os cortes de eletricidade, água e gás 
da zona afetada e posterior reparação dos 
respetivos serviços. 

Técnicos 
competentes/credenciados 

para a estabilização de 
Vertentes. Serviços técnicos 

municipais 

- Efetuar a estabilização de emergência das 
vertentes. 

Empresas privadas que 
possuam equipamentos de 

extração e remoção de 
terras 

- Proceder à desobstrução de acessos. 

IPSS’S/ Agrupamentos de 
Escolas 

- Disponibilizar instalações para realojamento da 
população afetada pela ocorrência; 

- Colaborar no fornecimento de alimentação; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Medidas a adotar em função dos danos previsíveis 

- Assegurar o reencaminhamento do tráfego na área afetada; 

- Desobstruir e reparar a via afetada; 

- Remover destroços ou entulho; 

- Proceder à estabilização de encostas; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas primárias, secundárias e terciárias; 
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- Proceder ao realojamento da população desalojada; 

- Garantir as necessidades básicas da população afetada; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Adotar medidas preventivas. 

 

Mapa 1 – Movimentos de Massa em Vertentes (Cenário) 

 

 

2.2.2 CHEIAS 
 

Como cenário de estudo foi considerada uma cheia causada pela rotura da 
barragem do Ermal. 
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Cenário 

A rotura da barragem do Ermal (freguesia de Guilhofrei e Mosteiro) provocou 
uma onda de cheia que atingiu os aglomerados populacionais de Ermal e 
Lourosa (cerca de 26 habitações). Estimam-se perdas consideráveis de vidas 
humanas e de bens materiais, uma vez que não foi possível efetuar o aviso prévio 
à população. 

Quadro 19 – Cheias (Cenário) 

Zonas de Reunião e 
Irradiação 

Posto de Comando População Afetada 

Campo de Jogos da 
Associação Cultural e 

Recreativa de Guilhofrei 

Local de boa visibilidade e 
fácil acesso na Estrada 
Municipal 601 (próximo do 
lugar de Portelas) 

Cerca de 78 pessoas 

Elementos Expostos 
Afetados 

Cerca de 26 habitações 

Entidades Intervenientes Prioridades de Acão 

COS 

- Verificar/perspetivar a existência de danos na 
população, bens ou ambiente; 

- Definir o plano de acão; 

- Requerer os meios materiais e humanos 
necessários; 

- Análise permanente da evolução da situação; 

- Estabelecer os objetivos operacionais; 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
sinistrada; 

- Transporte e socorro da população afetada pelo 
sinistro; 

- Participar na urgência pré-hospitalar; 
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- Evacuação das populações em áreas de risco. 

- Proceder à inspeção da zona afetada (verificar a 
existência de perigos adicionais). 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Controlar o acesso à zona sinistrada; 

- Garantir a proteção de pessoas e bens; 

- Proceder à abertura de corredores de 
emergência/evacuação; 

- Evacuar as populações em áreas em risco; 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar o posto médico avançado; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do 

Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

Gabinete Médico-legal de 
Braga 

- Realização de autópsias e demais procedimentos 
tendentes à identificação, estabelecimento de 
causa de morte e subsequente destino do corpo; 

- Recolha e sepultamento de vítimas mortais. 
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Câmara Municipal de 
Vieira do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Participar no apoio logístico; 

- Difundir avisos, comunicados e medidas de 
autoproteção; 

- Colaborar na evacuação da população afetada 
pela cheia. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Definir medidas de autoproteção; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

CVP Delegação de Rossas 
e Delegação de 

Salamonde 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, socorro, 
assistência sanitária e social; 

- Colaborar na evacuação; 

- Transportar a população afetada; 

- Instalar alojamentos temporários; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Distribuir roupas e alimentos à população 
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evacuada; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

IPSS’S 

- Disponibilizar instalações realojamento temporário 
da população evacuada; 

- Colaborar no fornecimento de alimentação; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Autoridade de Saúde de 
Nível Municipal 

- Avaliar o estado de saúde da população; 

- Coordenar e mobilizar o Hospital de Braga e o 
Centro de Saúde de Vieira do Minho, bem como 
outras unidades prestadoras de serviços de 
saúde, de acordo com as necessidades; 

- Estabelecer os locais de depósito de vítimas 
mortais; 

- Estabelecer os locais de sepultamento de 
emergência; 

Operadores de transporte 
coletivo 

- Disponibilizar os meios o transporte da população 
afetada; 

- Disponibilizar instalações para diversos fins. 

Empresas responsáveis pelo 
fornecimento de 

eletricidade 
- Realizar cortes de eletricidade na zona afetada 

Agentes de proteção civil, 
entidades e organismos de 

apoio que possuam 

- Prestar apoio psicológico às vítimas. 
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psicólogos 

Medidas a adotar em função dos danos previsíveis 

- Proceder ao realojamento da população desalojada; 

- Garantir as necessidades básicas da população afetada; 

- Promover o regresso da população, bens e animais deslocados;  

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Adotar medidas preventivas 

 

Mapa 2 – Cheias (Cenário) 
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2.2.3 INUNDAÇÕES 
 

O cenário de estudo foi definido para uma área de suscetibilidade elevada a 
inundações. 

 

Cenário 

O afluxo anormal de águas torrenciais, verificado durante a madrugada, 
provocou a inundação de 6 habitações junto à Ribeira de Cantelães, nas 
freguesias de Vieira do Minho e Mosteiro, havendo indicação de que a força das 
águas impediu que algumas pessoas saíssem das suas casas, sendo necessário 
proceder à sua evacuação. 

Como medida preventiva proceder-se-á à evacuação do Parque de Campismo 
da Cabreira.  

 

Quadro 20 – Inundações (Cenário) 

Zonas de Reunião e 
Irradiação 

Posto de Comando População Afetada 

Pavilhão Municipal Aníbal 
Nascimento 

Entroncamento entre a EN 
304 e a Rua Coronel José 
Cardoso (local a uma 
altitude 10 metros superior 
à da área afetada) 

- 18 Pessoas; 

- 30 Campistas que 
se encontravam no 
Parque de 
Campismo da 
Cabreira 

Elementos Expostos 
Afetados 

6 Habitações 

Entidades Intervenientes Prioridades de Acão 

COS - Verificar/perspetivar a existência de danos na 
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população, bens ou ambiente; 

- Definir o plano de ação; 

- Requerer os meios materiais e humanos 
necessários; 

- Análise permanente da evolução da situação; 

- Estabelecer os objetivos operacionais; 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
sinistrada; 

- Transporte e socorro da população afetada pelo 
sinistro;  

- Participar na urgência pré-hospitalar; 

- Evacuação das populações em áreas de risco.  

- Proceder à inspeção da zona afetada (verificar a 
existência de perigos adicionais). 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Controlar o acesso à zona sinistrada; 

- Garantir a proteção de pessoas e bens; 

- Proceder à abertura de corredores de 
emergência/evacuação; 

- Evacuar as populações em áreas em risco; 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
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secundárias; 

- Montar o posto médico avançado; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do 

Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

Câmara Municipal de 
Vieira do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Participar no apoio logístico; 

- Difundir avisos, comunicados e medidas de 
autoproteção; 

- Colaborar na evacuação da população afetada 
pela inundação. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Definir medidas de autoproteção; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

CVP Delegação de Rossas - Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
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e Delegação de 
Salamonde 

civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, socorro, 
assistência sanitária e social; 

- Colaborar na evacuação; 

- Transportar a população afetada; 

- Instalar alojamentos temporários; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Distribuir roupas e alimentos à população 
evacuada; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

IPSS’S 

- Disponibilizar instalações realojamento temporário 
da população evacuada; 

- Colaborar no fornecimento de alimentação; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Autoridade de Saúde de 
Nível Municipal 

- Avaliar o estado de saúde da população; 

- Coordenar e mobilizar o Hospital de Braga e o 
Centro de Saúde de Vieira do Minho, bem como 
outras unidades prestadoras de serviços de 
saúde, de acordo com as necessidades. 

Operadores de transporte 
coletivo 

- Disponibilizar os meios o transporte da população 
afetada; 

- Disponibilizar instalações para diversos fins. 
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Empresas responsáveis pelo 
fornecimento de 

eletricidade 
- Realizar cortes de eletricidade na zona afetada 

Agentes de proteção civil, 
entidades e organismos de 

apoio que possuam 
psicólogos 

- Prestar apoio psicológico às vítimas. 

Medidas a adotar em função dos danos previsíveis 

- Proceder ao realojamento da população desalojada; 

- Garantir as necessidades básicas da população afetada; 

- Promover o regresso da população, bens e animais deslocados;  

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Adotar medidas preventivas 

 

Mapa 3 – Inundações (Cenário) 
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2.2.4 RISCO SÍSMICO 
 

Cenário 

Um sismo de magnitude VI na Escala de Mercalli modificada foi sentido em todo 
o norte de Portugal, sendo Vieira do Minho um dos concelhos onde foram 
registados diversos estragos.  

No momento da ocorrência decorria um concerto na Praça Guilherme de Abreu, 
freguesia de Vieira do Minho, no âmbito das festas da Vila, verificando-se uma 
elevada concentração de população no local. O sismo provocou o colapso do 
palco e gerou o pânico na população agravando o número de feridos, havendo 
a indicação de que várias pessoas se encontram presas nos escombros do palco. 
Simultaneamente, um pouco por todo o concelho verifica-se a existência de 
danos ligeiros nas habitações e vários pedidos de auxílio por parte da 
população. 

Uma vez que o sismo afetou todo o concelho é necessário identificar os edifícios 
danificados e proceder ao realojamento da população afetada. 

 

Quadro 21 – Risco sísmico (Cenário) 

Zonas de Reunião e 
Irradiação 

Posto de Comando População Afetada 

Todos os campos de futebol 
do concelho em locais 

descampados e afastados 
de árvores de grande 

porte. 

Campo Municipal de Vieira 
do Minho 

Cerca de 200 pessoas na 
Praça Guilherme de Abreu; 

50 feridos ligeiros 
dispersados pelo concelho. 

Elementos Expostos 
Afetados Todo o concelho de Vieira do Minho 

Entidades Intervenientes Prioridades de Acão 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil          
Versão: 1 | Janeiro de 2019 

ANEXO II 76 

 

COS 

- Definir as prioridades de ação; 

- Proceder à distribuição de meios, de modo a 
responder ao maior número possível de pedidos 
de auxílio; 

- Verificar/perspetivar a existência de danos na 
população, bens ou ambiente; 

- Atribuir missões operacionais; 

- Gerir a informação operacional; 

- Análise permanente da evolução da situação; 

- Estabelecer os objetivos operacionais. 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
sinistrada; 

- Participar na urgência pré-hospitalar; 

- Evacuação das populações em áreas de risco. 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Assegurar a manutenção da ordem pública; 

- Controlar o acesso à zona sinistrada; 

- Garantir a proteção de pessoas e bens; 

- Proceder à abertura de corredores de 
emergência/evacuação; 

- Colaborar na evacuação da população; 

- Evacuar as populações em áreas em risco; 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 
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- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar postos médicos avançados; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do 

Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP Delegação de Rossas 
e Delegação de 

Salamonde 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, socorro, 
assistência sanitária e social; 

- Colaborar na evacuação; 

- Instalar alojamentos temporários; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Distribuir roupas e alimentos à população 
evacuada; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteçãoe socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

Câmara Municipal de Vieira 
do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Participar no apoio logístico; 

- Difundir aviso, comunicados e medidas de 
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autoproteção; 

- Colaborar na evacuação das populações em 
áreas de risco. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
encomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

IPSS’S 

- Disponibilizar as instalações para o realojamento 
da população afetada pelo sinistro; 

- Colaborar no fornecimento de alimentação; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Operadores de transporte 
coletivo 

- Disponibilizar os meios para o transporte da 
população afetada. 

Técnicos 
competentes/credenciados 

para a estabilização de 
estruturas. Serviços técnicos 

municipais 

- Efetuar a estabilização de emergência das 
estruturas afetadas; 

- Efetuar a avaliação das estruturas afetadas; 

Empresas responsáveis pelo 
abastecimento de 

eletricidade, água e gás 

- Executar os cortes de eletricidade, água e gás da 
zona afetada e posterior reparação dos 
respetivos serviços. 
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Empresas que possuam 
veículos para a remoção 

de escombros 
- Proceder à desobstrução de acessos 

Agentes de proteção civil, 
entidades e organismos de 

apoio que possuam 
psicólogos. 

- Prestar apoio psicológico às vítimas. 

Medidas a adotar em função dos danos previsíveis 

- Assegurar o reencaminhamento do tráfego na área afetada; 

- Desobstruir e reparar a via afetada; 

- Proceder à avaliação e escoramento das estruturas; 

- Remover destroços ou entulho; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas primárias, secundárias e terciárias; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

- Adotar medidas preventivas. 
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Mapa 4 – Risco Sísmico (Cenário) 

 

 

 

2.3  RISCOS MISTOS 

 

2.3.1 INCÊNDIOS FLORESTAIS 
 

O cenário de estudo foi delineado para uma área de elevada suscetibilidade 
aos incêndios florestais e próximo de aglomerados populacionais. 
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Cenário 

Um incêndio florestal deflagrou junto à Pousada de S. Bento, nas freguesias de 
Soengas e Caniçada) e progrediu em direção à freguesia de Caniçada (Monte 
de Fagilde).  

O fogo atingiu proporções alarmantes, já tendo consumido duas habitações. Por 
outro lado, dada a proximidade do incêndio à população é necessário evacuar 
cerca de 13 habitações do aglomerado populacional de Fagilde e proceder ao 
realojamento temporário de uma média de 45 pessoas. Na proximidade do 
incêndio florestal verifica-se, ainda, a necessidade de proceder ao corte da EN 
304 devido à falta de visibilidade provocada pelo fumo intenso. 

 

Quadro 22 – Incêndios Florestais (Cenário) 

Zonas de Reunião e 
Irradiação 

Posto de Comando População Afetada 

Antigo Edifício da Junta de 
Freguesia de Soengas 

Local de fácil acesso e 
boa visibilidade na EN 103 

45 pessoas (para efeitos de 
contagem considerou-se 
uma média de 3 pessoas 
por habitação) 

Elementos Expostos 
Afetados 

¬ 2 habitações arderam; 

¬ 13 habitações evacuadas; 

¬ EN 304. 

Entidades Intervenientes Prioridades de Ação 

COS 

- Verificar/perspetivar a existência de danos na 
população, bens ou ambiente; 

- Verificar se é necessário proceder à evacuação 
das populações em risco; 

- Requerer os meios materiais e humanos 
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necessários; 

- Definir zonas do teatro de operações e locais de 
abastecimento; 

- Atribuir missões operacionais; 

- Análise permanente da evolução da situação. 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Primeira intervenção; 

- Proteção dos locais que apresentam maior risco; 

- Combate ao incêndio; 

- Rescaldo e vigilância; 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
sinistrada; 

- Assegurar ações de mitigação na zona sinistrada; 

- Transporte e socorro de acidentados e doentes;  

- Participar na urgência pré-hospitalar; 

- Evacuação das populações em áreas de risco. 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Garantir a proteção de pessoas e bens; 

- Condicionar a circulação nas vias de acesso às 
zonas afetada; 

- Estabelecer um perímetro de segurança; 

- Controlar o tráfego; 

- Proceder à abertura de corredores de 
emergência/evacuação; 

- Evacuar as populações em áreas em risco; 

INEM - Coordenam todas as atividades de saúde em 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil          
Versão: 1 | Janeiro de 2019 

ANEXO II 83 

 

ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar postos médicos avançados; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência, com vista à sua estabilização 
emocional. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do 

Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP – Delegação de 
Rossas e de Salamonde 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
civil; 

- Colaborar na evacuação da população 
afetada; 

- Instalar alojamentos temporários; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Distribuir roupas e alimentos à população 
evacuada; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

Câmara Municipal de - Desobstruir as vias de comunicação e os 
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Vieira do Minho itinerários de socorro; 

- Participar no apoio logístico; 

- Difundir avisos, comunicados e medidas de 
autoproteção; 

- Colaborar na evacuação das populações em 
áreas de risco. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Definir medidas de autoproteção; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

CDOS de Braga 

- Mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os 
meios indispensáveis à prossecução das 
operações de proteção civil; 

- Disponibilizar meios aéreos. 

- Assegurar o comando tático dos meios aéreos; 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Sapadores Florestais (SF 02-
113 , SF 09-113 e SF10-113)) 

- Primeira intervenção; 

- Apoio ao combate e rescaldo do incêndio 
florestal; 

- Colaborar nas ações de informação pública; 

- Colaborar na desobstrução de vias e remoção 
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de árvores e escombros. 

Empresas responsáveis pelo 
fornecimento de serviços: 
eletricidade, água e gás 
(EDP, Águas do Noroeste, 

EDP Gás Distribuição) 

- Proceder ao corte do fornecimento de serviços 
(água, gás e eletricidade) e posterior reparação 
dos respetivos serviços. 

Operadores de Transporte 
Coletivo 

- Disponibilizar os meios o transporte da população 
afetada pelo sinistro; 

ICNF 

- Prestar apoio nas operações de combate a 
incêndios; 

- Proceder à abertura e desobstrução de 
caminhos. 

Instituto de Meteorologia 
- Elaborar e difundir a previsão do estado do 

tempo, indicando possíveis agravamentos das 
condições meteorológicas. 

IPSS’S/ Agrupamentos de 
Escolas 

- Disponibilizar as instalações para realojamento 
temporário da população evacuada; 

- Colaborar no fornecimento de alimentação; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Juntas de Freguesia 
- Receção e encaminhamento de voluntários; 

- Colaboração da divulgação de avisos. 

Medidas a Adotar em função dos danos previsíveis 

- Vigiar a área ardida; 

- Proceder ao realojamento da população desalojada; 

- Garantir as necessidades básicas da população afetada; 

- Promover o regresso da população, bens e animais deslocados; 

- Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 
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- Proceder à reflorestação da área afetada; 

- Adotar medidas preventivas. 

 

Mapa 5 – Incêndios florestais (Cenário) 
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2.4  RISCOS TECNOLÓGICOS 

 

2.4.1 INCÊNDIOS URBANOS 
 

Como cenário de estudo foi escolhido um local de suscetibilidade elevada a 
incêndios urbanos e industriais 

Cenário 

Um incêndio urbano destruiu totalmente o jardim-de-infância da Santa Casa de 
Misericórdia de Vieira do Minho, na Praça Dr. Guilherme de Abreu, freguesia de 
Vieira do Minho. O alerta de incêndio foi dado durante a manhã, tendo os 
utilizadores e funcionários do jardim-de-infância sido evacuados e transportados 
para o hospital devido à inalação de fumo. 

O incêndio na habitação ainda não está controlado, ameaçando alastrar-se aos 
edifícios adjacentes, entre eles, o Lar Nossa Senhora da Conceição (Santa Casa 
da Misericórdia de Vieira do Minho), à Câmara Municipal de Vieira do Minho, 
Centro de Saúde de Vieira do Minho e ao Tribunal Judicial de Vieira do Minho. 
Assim, por segurança decidiu-se proceder ao estabelecimento de um perímetro 
de segurança de 100 metros e proceder à evacuação da população em risco, 
sendo que os utentes do lar de Idosos serão evacuados para a Escola E.B. 2, 3 e 
Secundária de Vieira de Araújo. 

Importa ainda referir que a Rua Camilo Costa, a Rua Eng.º Hernâni Silva e a Praça 
Dr. Guilherme de Abreu tiveram que ser cortadas à circulação devido ao 
elevado número de meios no local e ao fumo intenso provocado pelo incêndio. 

 

Quadro 23 – Incêndio Urbano (Cenário) 

Zonas de Reunião e 
Irradiação 

Posto de Comando 

Campo Municipal de 
Vieira do Minho 

Local de boa visibilidade e fácil acesso na Praça Dr. 
Guilherme de Abreu 
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Elementos Expostos 
Afetados 

- Jardim-de-infância da Santa Casa de Misericórdia 
de Vieira do Minho; 

- 12 edifícios (8 habitações, Lar Nossa Senhora da 
Conceição, Câmara Municipal de Vieira do Minho 
e Tribunal Judicial de Vieira do Minho); 

- Praça Dr. Guilherme de Abreu; 

- Rua Camilo Costa. 

População Afetada 

- 24 pessoas (para efeitos de contagem considerou-
se uma média de 3 pessoas por habitação); 

- 115 utentes do Jardim-de-infância da Santa Casa 
de Misericórdia de Vieira do Minho; 

- 64 utentes do Lar Nossa Senhora da Conceição; 

- Funcionários da Câmara Municipal de Vieira do 
Minho; 

- Utentes do Centro de Saúde de Vieira do Minho 

- Funcionários do Tribunal Judicial de Vieira do 
Minho. 

Entidades Intervenientes Prioridades de Ação 

COS 

- Verificar a existência de vítimas ou pessoas em 
perigo, tipo de construção e respetiva ocupação, 
área e altura do edifício, capacidade local para 
abastecimento de água, condições de acesso e 
existência de matérias perigosas; 

- Análise permanente da evolução da situação; 

- Definir prioridades de ação; 

- Definir perímetros de segurança; 

- Requerer os meios materiais e humanos 
necessários; 

- Definir Zonas de Reunião e Irradiação da 
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população. 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Combate ao incêndio; 

- Impedir a progressão livre do incêndio, evitando 
que este alastre a áreas contíguas expostas aos 
seus efeitos; 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
sinistrada; 

- Transporte e socorro da população afetada pelo 
incêndio urbano;  

- Participar na urgência pré-hospitalar; 

- Evacuação das populações em áreas de risco. 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Condicionar a circulação nas vias de acesso às 
zonas afetadas; 

- Garantir a proteção de pessoas e bens; 

- Estabelecer um perímetro de segurança; 

- Proceder à abertura de corredores de 
emergência/evacuação; 

- Colaborar na evacuação da população. 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar o posto médico avançado; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
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ocorrência. 

Hospital de Braga e 
Extensões de Saúde 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP – Delegação de 
Rossas e Delegação de 

Salamonde 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, socorro, 
assistência sanitária e social; 

- Colaborar na evacuação da população; 

- Instalar alojamentos temporários; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Distribuir roupas e alimentos à população 
evacuada; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador 
Operacional Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações de 
proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

Câmara Municipal de 
Vieira do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os itinerários 
de socorro; 

- Participar no apoio logístico; 

- Difundir avisos, comunicados e medidas de 
autoproteção; 

- Colabora na evacuação das populações em 
áreas de risco. 

SMPC de Vieira do Minho - Assegurar o aviso à população; 
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- Definir medidas de autoproteção; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Empresas responsáveis 
pelo fornecimento de 
serviços: eletricidade, 

água e gás (EDP, Águas 
do Noroeste, EDP Gás 

Distribuição) 

- Proceder ao corte do fornecimento de serviços 
(água, gás e eletricidade) e posterior reparação 
dos respetivos serviços. 

Operadores de Transporte 
Coletivo 

- Disponibilizar os meios para transporte da 
população afetada. 

IPSS’S/Agrupamento de 
Escolas 

- Disponibilizar as instalações para realojamento da 
população evacuada; 

- Colaborar no fornecimento de alimentação; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Medidas a Adotar em função dos danos previsíveis 

- Inspecionar as estruturas afetadas pelo incêndio; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas primárias, secundárias e terciárias; 

- Restabelecer os serviços afetados; 
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- Remover os destroços. 

 

Mapa 6 – Incêndios urbanos (Cenário) 

 

 

2.4.2 ACIDENTES INDUSTRIAIS GRAVES 
 

Cenário 

Um incêndio de grandes proporções deflagrou, durante a manhã, numa Fábrica 
de Plásticos, no Parque Industrial das Cerdeirinhas, freguesia de Tabuaças. No 
momento da ocorrência encontravam-se vários trabalhadores na empresa, 
tendo estes sido evacuados de imediato. Há registo de vários trabalhadores com 
queimaduras e de outros com problemas respiratórios devido à inalação de 
fumo.  
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Devido à dimensão que o incêndio atingiu teme-se que se alastre aos edifícios 
adjacentes. Neste sentido procedeu-se ao estabelecimento de um perímetro de 
segurança de 100 metros e à evacuação da população em risco. A elevada 
concentração de meios no local levou ainda ao corte do Caminho Municipal 
1402 e da Rua de acesso ao parque industrial. 

 

Quadro 24 –Acidentes industriais graves (Cenário) 

Zonas de Reunião e 
Irradiação 

Posto de Comando População Afetada 

Polidesportivo de Pepim 

Local de boa 
visibilidade e fácil 
acesso no CM 1402 
(junto ao polidesportivo 
de Pepim) 

¬ 60 trabalhadores dos 4 
pavilhões evacuados; 

¬ 12 pessoas (para 
efeitos de contagem 
considerou-se uma 
média de 3 pessoas 
por habitação) 

Elementos Expostos 
Afetados 

¬ 4 pavilhões industriais; 

¬ 4 habitações; 

¬ CM 1402; 

¬ Rua de acesso ao parque industrial das 
Cerdeirinhas. 

Entidades Intervenientes Prioridades de Ação 

COS 

- Verificar a existência de vítimas ou pessoas em 
perigo, tipo de construção e respetiva 
ocupação, área e altura do edifício, 
capacidade local para abastecimento de água, 
condições de acesso e existência de matérias 
perigosas; 

- Análise permanente da evolução da situação; 
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- Definir prioridades de ação; 

- Definir perímetros de segurança; 

- Requerer os meios materiais e humanos 
necessários; 

- Definir Zonas de Reunião e Irradiação da 
população. 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Combate ao incêndio; 

- Impedir a progressão livre do incêndio, evitando 
que este alastre a áreas contíguas expostas aos 
seus efeitos; 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
sinistrada; 

- Assegurar ações de mitigação na zona sinistrada; 

- Transporte e socorro de acidentados e doentes;  

- Participar na urgência pré-hospitalar; 

- Evacuação das populações em áreas de risco. 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Condicionar a circulação nas vias de acesso às 
zonas afetadas; 

- Garantir a proteção de pessoas e bens; 

- Manter a ordem e segurança na zona de sinistro; 

- Estabelecer um perímetro de segurança; 

- Controlar o tráfego; 

- Proceder à abertura de corredores de 
emergência/evacuação; 

- Evacuar as populações em áreas em risco; 
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INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar postos médicos avançados; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência, com vista à sua estabilização 
emocional. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do 

Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP – Delegação de 
Rossas e Delegação de 

Salamonde 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
civil; 

- Colaborar na evacuação da população afetada 
pelo sinistro; 

- Instalar alojamentos temporários; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Distribuir roupas e alimentos à população 
evacuada; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 
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Câmara Municipal de 
Vieira do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Participar no apoio logístico; 

- Difundir avisos, comunicados e medidas de 
autoproteção; 

- Colaborar na evacuação das populações em 
áreas de risco. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Definir medidas de autoproteção; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Empresas responsáveis 
pelo fornecimento de 

serviços: eletricidade, água 
e gás (EDP, Águas do 

Noroeste, EDP Gás 
Distribuição) 

- Proceder ao corte do fornecimento de serviços 
(água, gás e eletricidade) e posterior reparação 
dos respetivos serviços. 

Empresas de transporte 
coletivo de Vieira do Minho 

- Disponibilizar os meios para o transporte da 
população afetada. 

IPSS’S/ Agrupamentos de 
Escolas 

- Disponibilizar as instalações para realojamento da 
população evacuada; 
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- Colaborar no fornecimento de alimentação; 

- Prestar assistência sanitária e social. 

Medidas a Adotar em função dos danos previsíveis 

- Inspecionar as estruturas afetadas pelo incêndio; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas primárias, secundárias e terciárias; 

- Restabelecer os serviços afetados; 

- Remover os destroços. 

 

Mapa 7 – Acidentes industriais graves (Cenário) 
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2.4.3 ACIDENTES NO TRANSPORTE DE MATERIAS 
PERIGOSAS 

 

O cenário de estudo foi delineado para uma área de elevada suscetibilidade a 
acidentes no transporte de matérias perigosas. 

Cenário 

O mau tempo que se fez sentir ao longo de todo dia provocou um acidente 
entre um veículo cisterna que circulava na EN 205 e que transportava substâncias 
perigosas e um veículo ligeiro de passageiros (9 lugares). Ao que tudo indica o 
piso escorregadio terá estado na origem do despiste por parte do veículo 
cisterna, tendo o veículo capotado em seguida. O veículo ligeiro que seguia 
atrás do veículo cisterna não terá conseguido travar atempadamente, tendo 
embatido neste. Os ocupantes das duas viaturas encontram-se presos, sendo 
necessário proceder ao seu desencarceramento. 

O material transportado pelo veículo cisterna encontra-se derramado na via, 
verificando-se a existência de escorrência da matéria perigosa para uma linha 
de água (Ribeiro de Lama). Desta ocorrência, resulta também, o corte da 
circulação no CM 1224 e a contaminação dos solos e linhas de água que aí se 
localizam. 

Quadro 25 –Acidentes no transporte de matérias perigosas (Cenário) 

Zonas de Reunião e 
Irradiação 

Posto de Comando elementos expostos afetados 

Escola Básica de Rossas 

Local de boa 
visibilidade no 
entroncamento da EN 
205 com o CM 1224 

- CM 1224; 

- Ribeiro de Lama; 

- 4 habitações. 

População Afetada 

- 12 pessoas (para efeitos de contagem 
considerou-se uma média de 3 pessoas por 
habitação) 

- 9 passageiros do veículo ligeiros; 
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- 1 passageiro do veículo cisterna. 

Total – 22 pessoas 

Entidades Intervenientes Prioridades de Ação 

COS 

- Verificar/perspetivar a existência de danos na 
população, bens ou ambiente; 

- Estabelecer perímetro de segurança e zonas de 
intervenção (zona 0, zona 1 e zona 2);  

- Formular um plano de ação; 

- Requerer os meios materiais e humanos 
necessários; 

- Solicitar, caso seja necessário, a mobilização do 
Veículo de Proteção Multirriscos Especial de 
Santa Maria da Feira; 

- Análise permanente da evolução da situação; 

- Estabelecer os objetivos operacionais; 

- Identificar a substância ou substâncias envolvidas 
no acidente;  

- Avaliar a situação e adotar uma atitude ofensiva 
ou defensiva;  

- Adequar o tipo de intervenção à substância 
perigosa existente; 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Identificar a substância envolvida no acidente; 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
sinistrada; 

- Transporte e socorro da população afetada;  

- Participar na urgência pré-hospitalar; 

- Evacuação das populações em áreas de risco; 

- Impedir a escorrência da substância perigosa 
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para a linha de água; 

- Proceder ao tamponamento da fuga, se possível. 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Assegurar a manutenção do perímetro de 
segurança estabelecido pelo COS; 

- Condicionar a circulação (abertura de 
corredores de emergência; 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Garantir a proteção de pessoas e bens; 

- Evacuar as populações em áreas em risco; 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar o posto médico avançado; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do 

Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP – Delegação de 
Salamonde e Delegação 

de Rossas 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, socorro, 
assistência sanitária e social; 
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- Colaborar na evacuação da população; 

- Instalar alojamentos temporários; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Distribuir roupas e alimentos à população 
evacuada; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

Câmara Municipal de 
Vieira do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Participar no apoio logístico; 

- Difundir aviso, comunicados e medidas de 
autoproteção; 

- Colabora na evacuação das populações em 
áreas de risco. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Definir medidas de autoproteção; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 
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- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Agência Portuguesa do 
Ambiente 

- Fornecer informação de carácter técnico e 
científico; 

Autoridade de Saúde de 
Nível Municipal 

- Avaliar e gerir os riscos para a saúde decorrentes 
do derrame da matéria perigosa; 

- Coordenar e mobilizar o Hospital de Braga e o 
Centro de Saúde de Vieira do Minho, bem como 
outras unidades prestadoras de serviços de 
saúde, de acordo com as necessidades; 

Empresa responsável pelo 
transporte da matéria 

perigosa 

- Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados pelas autoridades públicas; 

- Dar todo o apoio necessário para o controle da 
ocorrência; 

- Enviar para o local profissionais qualificados para 
prestar informações técnicas e dotados de 
habilidades para interagir com diferentes 
equipas; 

- Proceder à trasfega e remoção da matéria 
perigosa; 

- Limpeza da zona afetada. 

IPSS’S/ Agrupamentos de 
Escolas 

- Apoiar as ações de gestão de abrigos, de bem-
estar das populações, de gestão de campos de 
desalojados;  

- Colaborar na distribuição de bens, alimentação e 
agasalhos; 

- Disponibilizar instalações para diversos fins;  

Medidas a Adotar em função dos danos previsíveis 

¬ Efetuar a trasfega da substância perigosa que se encontra dentro da cisterna; 

¬ Proceder à recolha da substância derramada e limpeza do local; 
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¬ Inspecionar a área afetada; 

¬ Restabelecer a circulação. 

 

Mapa 8 – Acidentes no transporte de matérias perigosas (Cenário) 

 

 

2.4.4 COLAPSO DE ESTRUTURAS 
 

O cenário de estudo foi delineado para uma área de elevada suscetibilidade ao 
colapso de estruturas. 

Cenário 

Um autocarro com turistas que circulava na EN 304 (na ponte sobre a albufeira 
da Caniçada), na freguesia de Ventosa em direção ao Santuário de São Bento 
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da Porta Aberta e um veículo ligeiro de passageiros foram surpreendidos pelo 
colapso parcial da Ponte sobre a albufeira da Caniçada.  

O número expectável de vítimas é muito elevado, sendo necessário proceder à 
busca e salvamento das vítimas e ao corte da via afetada. 

 

Quadro 26 – Colapso de estruturas (Cenário) 

Posto de Comando População Afetada Elementos Expostos 
Afetados 

Local de boa visibilidade na 
EN 304 

55 pessoas 
EN 304 (ponte sobre a 
albufeira da Caniçada) 

Entidades Intervenientes Prioridades de Ação 

COS 

- Verificar/perspetivar a existência de danos na 
população, bens ou ambiente; 

- Análise permanente da evolução da situação; 

- Estabelecer os objetivos operacionais; 

- Proceder à inspeção da zona afetada (verificar a 
existência de perigos adicionais); 

- Requerer meios materiais e humanos necessários; 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Assegurar o salvamento de vítimas na zona 
sinistrada; 

- Assegurar ações de mitigação na zona sinistrada; 

- Transporte e socorro de acidentados e doentes;  

- Participar na urgência pré-hospitalar; 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 

- Executar operações de busca, salvamento e 
resgate; 

- Condicionar a circulação nas vias de acesso às 
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Rossas zonas afetadas; 

- Garantir a proteção de pessoas e bens; 

- Estabelecer um perímetro de segurança; 

- Proceder à abertura de corredores de 
emergência/evacuação; 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar o posto médico avançado; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência, com vista à sua estabilização 
emocional. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP – Delegação de Vieira 
do Minho e Delegação de 

Salamonde 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, socorro, 
assistência sanitária e social; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 
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- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

Câmara Municipal de Vieira 
do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Difundir avisos, comunicados e medidas de 
autoproteção. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Definir medidas de autoproteção; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Estradas de Portugal 

- Assegurar a disponibilidade de dirigentes 
operacionais, com responsabilidade nas 
infraestruturas afetadas, para integrar equipas 
técnicas de avaliação;  

- Disponibilizar meios humanos e materiais para 
restabelecer o normal funcionamento dos 
serviços; 

Técnicos 
competentes/credenciados 

para a estabilização de 
estruturas. Serviços técnicos 

municipais 

- Proceder à estabilização de emergência das 
infraestruturas afetadas 

Medidas a Adotar em função dos danos previsíveis 

¬ Proceder à estabilização/demolição da infraestrutura afetada; 

¬ Assegurar a manutenção da ordem pública na área afetada; 
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¬ Desobstruir e reparar as vias afetadas; 

¬ Remover destroços ou entulho; 

¬ Avaliar e quantificar os danos pessoais e materiais; 

¬ Prestar apoio psicológico às vítimas; 

¬ Reconstrução da estrutura afetada. 

¬ Adotar medidas preventivas. 

 

Mapa 9 – Colapso de estruturas (Cenário) 
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2.4.5 ACIDENTES RODOVIÁRIOS 
 

O cenário de estudo foi delineado para uma área de elevada suscetibilidade a 
acidentes rodoviários. 

Cenário 

Devido à má visibilidade provocada pelo intenso nevoeiro que se fez sentir 
durante a manhã no concelho de Vieira do Minho, um veículo pesado de 
mercadorias que circulava na EN 304, na freguesia de Vieira do Minho, junto à 
Ribeira de Cantelães despistou-se acabando por colidir com um veículo pesado 
de passageiros da TRANSDEV (com capacidade para 50 pessoas) que circulava 
na faixa oposta, em direção a Vieira do Minho e que transportava alunos para a 
EB/S de Vieira de Araújo. O embate entre os dois veículos pesados acabou por 
originar o despiste de um veículo ligeiro que circulavam atrás do autocarro e que 
acabou por colidir contra uma habitação. 

O número expectável de vítimas é elevado (cerca de 56 pessoas) e existe a 
necessidade de proceder ao corte da via para desencarcerar as vítimas que se 
encontram nas viaturas. 

 

Quadro 27 –Acidentes rodoviários (Cenário) 

Posto de Comando Elementos Expostos 
Afetados População Afetada 

Local de boa visibilidade 
da EN 304 

EN 304; 

1 Habitação. 
56 Pessoas 

Entidades Intervenientes Prioridades de Ação 

COS 

- Verificar o tipo de acidente e a sua extensão; 

- Identificar os perigos imediatos e garantir as 
condições de segurança para as forças de 
intervenção; 
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- Identificar o número e as condições das vítimas; 

- Formular um plano de ação;  

- Requerer os meios materiais e humanos 
necessários; 

- Atribuir missões operacionais; 

- Análise permanente da evolução da situação. 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Efetuar os procedimentos de salvamento e 
desencarceramento das vítimas; 

- Informar previamente as unidades de saúde que 
irão receber as vítimas; 

- Transporte e socorro de acidentados e doentes;  

- Participar na urgência pré-hospitalar. 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Controlar o acesso à zona do sinistro; 

- Proceder ao reencaminhamento do tráfego de 
modo a não interferir com a mobilidade dos 
meios de intervenção; 

- Abertura de corredores de emergência. 

- Controlar o tráfego; 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar postos médicos avançados; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
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ocorrência. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do 

Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP – Delegação de Vieira 
do Minho e Delegação de 

Salamonde 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, socorro, 
assistência sanitária e social; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

Câmara Municipal de 
Vieira do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Difundir aviso, comunicados e medidas de 
autoproteção; 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Definir medidas de autoproteção; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 
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Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPCVM; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Estradas de Portugal 

- Assegurar a disponibilidade de dirigentes 
operacionais, com responsabilidade nas 
infraestruturas afetadas, para integrar equipas 
técnicas de avaliação;  

- Disponibilizar meios humanos e materiais para 
restabelecer o normal funcionamento dos 
serviços; 

Medidas a Adotar em função dos danos previsíveis 

- Inspecionar a área afetada; 

- Proceder à remoção dos veículos acidentados; 

- Efetuar a limpeza da via; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas. 
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Mapa 10 – Acidentes rodoviários (Cenário) 

 

 

2.4.6 ACIDENTES COM LINHAS DE TRANSPORTE DE 
ENERGIA ELÉCTRICA 

 

O cenário de estudo foi delineado para uma área de elevada suscetibilidade a 
acidentes com linhas de transporte de energia elétrica. 

Cenário 

Um veículo pesado de passageiros da ARRIVA (com capacidade para 50 
pessoas) que circulava no CM 1395, junto ao aglomerado de Louredo, freguesia 
de Louredo, despistou-se, acabando por colidir com um posto de transformação 
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de energia elétrica da EDP. Desta colisão resultaram vários feridos e existe a 
necessidade de proceder ao corte da via para desencarcerar as vítimas que se 
encontram no veículo. 

Assim, verifica-se a necessidade de proceder ao corte da energia elétrica de 
modo a proceder ao desencarceramento e socorro às vítimas.  

 

Quadro 28 –Acidentes com linhas de transporte de energia elétrica (Cenário) 

Posto de Comando Elementos Expostos 
Afetados População Afetada 

Local de boa visibilidade e 
fácil acesso no CM 1395 

- Posto de 
transformação de 
energia elétrica; 

- CM 1395; 

- Aglomerado 
populacional de 
Louredo (fica sem 
abastecimento de 
energia elétrica) 

- 50 passageiros do 
veículo pesado de 
passageiros; 

- População do 
aglomerado de 
Louredo. 

Entidades Intervenientes Prioridades de Ação 

COS 

- Verificar o tipo de acidente e a sua extensão; 

- Identificar os perigos imediatos e garantir as 
condições de segurança para as forças de 
intervenção; 

- Identificar o número e as condições das vítimas; 

- Formular um plano de ação;  

- Requerer os meios materiais e humanos 
necessários; 

- Atribuir missões operacionais; 
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- Análise permanente da evolução da situação. 

Bombeiros Voluntários de 
Vieira do Minho 

- Efetuar os procedimentos de salvamento e 
desencarceramento das vítimas; 

- Transporte e socorro de acidentados e doentes;  

- Participar na urgência pré-hospitalar. 

GNR – Posto Territorial de 
Vieira do Minho 

GNR – Posto Territorial de 
Rossas 

- Controlar o acesso à zona do sinistro; 

- Proceder ao reencaminhamento do tráfego de 
modo a não interferir com a mobilidade dos 
meios de intervenção; 

- Abertura de corredores de emergência.; 

INEM 

- Coordenar todas as atividades de saúde em 
ambiente pré-hospitalar; 

- Informar previamente as unidades de saúde que 
irão receber as vítimas. 

- Referenciar e assegurar transporte de 
emergência; 

- Coordenar os agentes de saúde; 

- Executar a triagem e as evacuações primárias e 
secundárias; 

- Montar o posto médico avançado; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas no local da 
ocorrência. 

Hospital de Braga e Centro 
de Saúde de Vieira do 

Minho 

- Assegurar o funcionamento dos serviços de 
urgência; 

- Reforçar os seus recursos humanos e materiais; 

- Prestar cuidados de saúde hospitalares. 

CVP – Delegação de Vieira 
do Minho e Delegação de 

- Prestar apoio aos restantes agentes de proteção 
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Salamonde civil; 

- Executar ações de busca e salvamento, socorro, 
assistência sanitária e social; 

- Prestar apoio psicossocial; 

- Colaborar na montagem de postos de triagem. 

Coordenador Operacional 
Municipal 

- Acompanhar permanentemente as operações 
de proteção e socorro; 

- Assumir a coordenação das operações de 
socorro. 

Câmara Municipal de 
Vieira do Minho 

- Desobstruir as vias de comunicação e os 
itinerários de socorro; 

- Difundir avisos, comunicados e medidas de 
autoproteção. 

SMPC de Vieira do Minho 

- Assegurar o aviso à população; 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para a 
resposta operacional; 

- Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações de proteção civil; 

- Apoiar no reconhecimento e orientação no 
terreno. 

Órgãos de Comunicação 
Social 

- Informar a população da ativação do PMEPC; 

- Divulgar as medidas de autoproteção 
recomendadas pelo SMPC; 

- Transmitir os comunicados emitidos pelo SMPC. 

Empresa responsável pelo 
fornecimento de energia 

(EDP) 

- Proceder ao corte de energia elétrica no Posto 
de Transformação; 

- Assegurar o reforço de recursos materiais e 
técnicos; 
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- Disponibilizar geradores para apoio em situações 
de falha de energia elétrica; 

- Assegurar o restabelecimento da energia 
eléctrica. 

Medidas a Adotar em função dos danos previsíveis 

- Inspecionar a área afetada; 

- Proceder à remoção do veículo acidentado; 

- Efetuar a limpeza da via; 

- Prestar apoio psicológico às vítimas; 

- Reconstrução da estrutura afetada; 

- Restabelecer o fornecimento de energia; 

- Adotar medidas preventivas. 
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Mapa 11 – Acidentes com linhas de transporte de energia elétrica (Cenário) 

 

No final de cada exercício deve proceder-se à sua avaliação, o alcance dos 
seus objetivos, identificar dificuldades, tirar conclusões e por fim, estabelecer as 
necessárias recomendações. O grau de complexidade do programa deve ser 
crescente ao longo do tempo, de modo a que possa haver uma evolução 
continua na capacitação dos intervenientes.  

 


