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PGRI – PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DE INUNDAÇÃO 

PMDFCI – PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

PMEPCA – PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE ARRAIOLOS  

POM – PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 

SIC – SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO 

SMPC – SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

SNAC – SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS CLASSIFICADAS 

SNIRH – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

UF – UNIÃO DE FREGUESIA 

UTC – COORDINATED UNIVERSAL TIME 

WEI – WATER EXPLOITATION INDEX 

ZEC – ZONAS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

ZPE – ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL 

 



 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

 

   

Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 1 
 

 

 

Parte I – Enquadramento 

Parte II – Execução 

Parte III – Inventário, Modelos e Listagens 

Anexos 

I. Cartografia de suporte às operações de 

emergência de proteção civil 

II. Caracterização do Território e Análise de Riscos 

III. Programa de Medidas a implementar para a 

prevenção e mitigação dos riscos identificados 

e para a garantia da manutenção da 

operacionalidade do Plano 

IV. Bibliografia 

 

 





 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

1. Caracterização Geral 

 

   

Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 3 
 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL 

O concelho de Arraiolos localiza-se no distrito de Évora, encontrando-se delimitado a norte pelos concelhos 

de Mora e Sousel, a leste pelo concelho de Estremoz, a sul pelo concelho de Évora, a sudoeste pelo 

concelho de Montemor-o-Novo e a noroeste pelo concelho de Coruche. Relativamente à Nomenclatura 

das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), o concelho encontra-se inserido na região NUTS de nível 

II do Alentejo e na região NUTS de nível III do Alentejo Central. 

Com uma área total de 683,75 km2, o concelho subdivide-se administrativamente em cinco freguesias, 

Arraiolos, Igrejinha, Vimieiro, UF Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro e UF São Gregório e Santa Justa, 

apresentando-se na Tabela 1 as respetivas áreas. Na Carta 01 pode observar-se a localização do concelho 

de Arraiolos e respetivas freguesias, assim como o seu enquadramento administrativo na região e em 

Portugal Continental. 

Tabela 1. Freguesias do concelho de Arraiolos e respetivas áreas 

FREGUESIAS 
ÁREA 

ha km2 % 

ARRAIOLOS 14.607,70 146,08 21,36 

IGREJINHA 8.452,12 84,52 12,36 

UF GAFANHOEIRA (SÃO PEDRO) 
E SABUGUEIRO 

8.340,27 83,40 12,20 

UF SÃO GREGÓRIO E SANTA 
JUSTA 

11.718,69 117,19 17,14 

VIMIEIRO 25.255,77 252,56 36,94 

TOTAL 68.374,55 683,75 100,00 

Fonte: DGT ( 2019) 
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2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

2.1 Clima 

A região do Alentejo, onde se integra o concelho de Arraiolos, enquadra-se no tipo de clima Csa 

(temperado com verão seco e quente) segundo a classificação de Köppen-Geiger. Deste modo, embora 

o concelho de Arraiolos seja caracterizado por temperaturas médias anuais que variam entre os 9,3ºC e os 

23,3ºC, com uma média anual de 15,9ºC, apresenta uma estação seca de 2 meses (julho e agosto) com 

temperaturas médias do ar superiores a 22ºC nos meses mais quentes e máximas a ultrapassar os 40ºC. A 

precipitação média anual é de 609 mm concentrando-se principalmente no começo do outono e fim do 

inverno (IPMA, 2020). 

Seguidamente, efetua-se a caracterização climática do concelho de Arraiolos através da análise dos 

parâmetros climáticos mais relevantes: temperatura do ar, precipitação, humidade relativa do ar e vento, 

bem como insolação, nevoeiro e geada. Para esse efeito, recorreu-se aos dados do Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera (IPMA) relativos às Normais Climatológicas da Estação Meteorológica de Évora (n.º 557; 

latitude 38º34’N; longitude 07º54’W; Altitude 309 m)(IPMA, 2020a), referentes ao período 1971-2000, uma vez 

que, de entre as estações da rede das Normais Climatológicas do IPMA mais próximas do concelho (no 

concelho não existe nenhuma), esta é a que melhor representa a sua realidade climática. Contudo, efetua-

se também a caracterização específica do concelho de Arraiolos, em termos de temperatura, 

precipitação, humidade relativa e insolação, tendo por base a informação dos valores médios por 

concelho, do Atlas Climatológico, referente ao mesmo período 1971-2000 (IPMA, 2020b) estabelecendo o 

retrato mais real do concelho nos parâmetros disponíveis. 

 

 Temperatura 

Os dados da estação de Évora permitem referir que a região apresenta uma marcada variação intra-anual 

da temperatura, em que os verões são quentes e secos e os invernos pouco chuvosos e frios. Como se pode 

observar na Figura 1, as médias diárias variam entre 9,3ºC em janeiro e os 23,2ºC  e 23,3ºC em julho e agosto 

respetivamente, o que atesta a referida variação intra-anual da temperatura. 

No que respeita às temperaturas máximas, constata-se que a média das temperaturas máximas entre maio 

e outubro é sempre superior a 20ºC, tendo o seu pico em julho e agosto, onde são ultrapassados os 30ºC. 

Relativamente aos valores máximos registados , verifica-se que os meses de junho (41ºC) e julho (42ºC) são 

aqueles em que se registaram os valores mais elevados. Refira-se, por fim, que em média, ocorrem na região 

retratada pelos dados da estação de Évora cerca de 107,7 dias por ano com temperaturas máximas 

superiores a 25ºC e cerca de 50,8 dias por ano com temperaturas máximas superiores a 30ºC. 
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Em relação às mínimas, observa-se que a média das temperaturas mínimas entre novembro e abril é sempre 

inferior a 10°C, chegando mesmo a atingir valores inferiores a 7ºC nos meses de janeiro e fevereiro. Com 

valores mínimos inferiores a 1°C negativo, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março são os que 

registaram valores mais baixos no período 1971-2000. Assinale-se, por fim, que em média, ocorre cerca de 

1 dia por ano com temperaturas mínimas inferiores a 0ºC. 

 

Figura 1. Valores mensais da temperatura média, média das máximas, média das mínimas, valores máximos 

e valores mínimos 

Fonte: IPMA, 2020a 

 

Por sua vez, segundo o Atlas Climatológico, a análise dos dados relativos ao concelho de Arraiolos permite 

referir não haver diferenças significativas que alteram a caracterização anterior. De facto, verifica-se a 

mesma variação da temperatura média diária, com um mínimo de 9,3ºC em janeiro e um máximo de 23,5ºC 

em julho e agosto (mais 3 décimas em julho e 2 décimas em agosto comparativamente com Évora). 

Também se constata que a média das temperaturas máximas entre maio e outubro é sempre superior a 

20ºC, verificando-se que nos meses de julho e agosto são ultrapassados os 31ºC (mais 1ºC 

comparativamente com Évora). 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Maior máxima 21,0 24,2 27,4 30,5 34,2 41,0 42,0 39,6 39,7 32,4 26,6 21,5

Média das máximas diárias 12,8 14,0 16,8 18,0 21,2 26,3 30,2 30,2 27,2 21,5 16,7 13,6

Médias diárias 9,3 10,4 12,4 13,5 16,2 20,2 23,2 23,3 21,4 17,0 13,0 10,4

Média das mínimas diárias 5,8 6,7 8,0 9,0 11,1 14,0 16,3 16,5 15,6 12,6 9,3 7,2

Menor mínima -2,9 -1,4 -1,8 2,0 4,9 6,7 9,8 11,0 7,6 4,0 1,4 -1,5

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C)



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

2. Caracterização Física  

 

   

6 Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 
 

Em relação às mínimas, os dados do concelho de Arraiolos traduzem o já referido relativamente a Évora, 

verificando-se, contudo, que também o mês de dezembro apresenta uma média das temperaturas 

mínimas inferiores a 7ºC. 

 

Figura 2. Valores mensais da temperatura média, média das máximas, média das mínimas para o concelho 

de Arraiolos 

Fonte: IPMA, 2020b 

 

A variação das temperaturas registadas, tanto na estação de Évora como para o concelho de Arraiolos, 

evidencia um clima do tipo temperado mediterrânico, com moderada influência continental destacando-

se o facto da estação seca coincidir com a estação quente e ser particularmente prolongada, irregular e 

com pouca abundância de precipitação. 

Estas características poderão favorecer o aumento da frequência e intensidade de fenómenos climáticos 

extremos, favorecendo a ocorrência de alguns tipos de risco, nomeadamente: 

 No que concerne aos episódios de temperaturas baixas extremas (ondas de frio), há que considerar 

as implicações críticas para a população, por efeito direto na saúde, nomeadamente no que se 

refere a episódios de hipotermia (especialmente nos grupos de maior risco, como são exemplo as 
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crianças, os idosos e os doentes); 

 No que respeita aos episódios de temperaturas altas extremas (ondas de calor), para além das 

consequências diretas do calor extremo na saúde da população, especialmente nos grupos de 

risco, relativamente a desidratações, problemas cardiorrespiratórios, etc., também merece algum 

destaque o facto de o calor favorecer a proliferação de doenças transmitidas pela água 

(contaminação da rede pública de abastecimento de água) e pelos alimentos; 

 As temperaturas elevadas poderão contribuir para a diminuição das reservas hídricas, contribuindo 

para a ocorrência de situações de seca; 

 O facto das temperaturas médias, assim como dos valores máximos de temperatura, poderem 

atingir valores elevados, contribuirá para uma redução da humidade dos combustíveis e para um 

maior risco de ignição, aumentando assim o risco de incêndio florestal. 

 

 Precipitação 

A precipitação anual registada na estação de Évora totaliza, em média, cerca de 609 mm, o que constitui 

um valor baixo comparativamente ao de Portugal Continental, que rondará os 1.300 mm. Da análise da 

distribuição da precipitação ao longo do ano (Figura 3), verifica-se que a partir do mês de maio ocorre 

uma quebra acentuada nos valores de precipitação total média e que os meses de julho e agosto são os 

mais secos, não indo os valores médios de precipitação total mensal além dos 9 mm. Este padrão inverte-

se a partir do mês de outubro, quando os valores aumentam significativamente até dezembro, onde se 

verifica o valor máximo de precipitação média total (102,7 mm). Assinale-se ainda que, por ano, ocorrem 

em média cerca de 20 dias com precipitações diárias superiores a 10 mm. 

Quanto à precipitação máxima diária verifica-se um padrão diferente da precipitação total média, uma 

vez que o mês que registou o valor diário mais elevado foi julho (69,8 mm) e o valor de precipitação máxima 

diária mais baixo foi registado em março (36 mm). Além de julho, dezembro e janeiro foram meses que 

apresentaram valores de precipitações extremas com dias onde as precipitações máximas diárias foram 

superiores a 60 mm. Precipitações diárias desta magnitude poderão levar à ocorrência de cheias e 

inundações nos locais de acumulação de escoamento superficial ou em cursos de água que se encontrem 

obstruídos, podendo ainda ocorrer movimentos de massa por destabilização da coesão estrutural dos solos. 
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Figura 3. Valores da precipitação média mensal e da precipitação máxima diária 

Fonte: IPMA, 2020a 

 

Refira-se ainda que as secas, sendo episódios prolongados de escassez ou ausência de precipitação, para 

além das consequências diretas para a comunidade (falta de água para abastecimento doméstico, 

industrial e agrícola), contribuem para o aumento da frequência e intensidade de incêndios rurais, por via 

do menor teor de humidade da vegetação. 

A análise dos valores médios para o concelho de Arraiolos traduz o mesmo padrão de distribuição da 

precipitação total média já referido, não se evidenciando qualquer alteração que mereça destaque, 

registando uma precipitação média anual de 610,6 mm contra os 609,4 mm registados na estação de 

Évora. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Precipitação total média 78,5 67,0 41,9 58,1 49,9 20,4 8,6 6,6 29,8 69,8 76,1 102,7

Precipitação máxima diária 62,7 46,2 36,0 47,3 51,5 37,2 69,8 48,9 55,3 56,0 53,2 67,2
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Figura 4. Valores da precipitação média mensal para o concelho de Arraiolos 

Fonte: IPMA, 2020b 

 

 Humidade relativa 

A humidade relativa do ar é outro dos parâmetros meteorológicos relevantes para a análise de risco. Teores 

de humidade relativa do ar bastante reduzidos, associados a temperaturas altas, deverão constituir razões 

para o alerta das forças de prevenção e combate a incêndios, uma vez que potenciam a ocorrência de 

ignições e a facilidade da propagação das chamas (risco de incêndio florestal). 

De acordo com os dados da estação de Évora (Figura 5), o teor de humidade relativa do ar registada às 

9h00, único período de dados disponibilizado, encontra-se sempre abaixo dos 70% no período matinal entre 

os meses de junho e setembro, atingindo o valor mínimo no mês de julho (63%). 
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Figura 5. Valores médios mensais da humidade relativa do ar às 9 horas UTC (%) 

Fonte: IPMA, 2020a 

 

Também os valores médios da humidade relativa do ar para o concelho de Arraiolos, registados às 9 horas 

e para o mesmo período de análise, traduzem o anteriormente referido, reproduzindo a mesma curva, tal 

como se pode observar na figura seguinte. 
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Figura 6. Valores médios mensais da humidade relativa do ar às 9 horas UTC (%) para o concelho de 

Arraiolos 

Fonte: IPMA, 2020b 

 

 Vento 

Os dados disponibilizados para o concelho de Arraiolos não tratam este parâmetro. Assim, no que respeita 

ao padrão dos ventos registado na estação de Évora, verifica-se que os ventos dominantes (mais 

frequentes) provêm de noroeste (27%), seguidos de norte e depois oeste e os ventos mais fortes (que 

atingem maior velocidade) seguem de forma aproximada a tendência da direção dos ventos dominantes, 

surgindo as velocidades médias mais elevadas associadas ao quadrante noroeste (18,9 km/h), seguidas de 

norte e depois oeste (Tabela 2 e Figura 7). 

Entre 1971-2020, a velocidade média mais elevada registada foi de 20,0 km/h no mês de agosto, 

proveniente do quadrante noroeste. Refira-se ainda que em média ocorrem cerca de 27,5 dias por ano 

com velocidades do vento acima dos 60 km/h e 2,1 dias com velocidades acima dos 80 km/h. 
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Tabela 2. Médias anuais da frequência e velocidade do vento 

 

RUMOS  

N NE E SE S SO O NO C 

f v f v f v f v f v f v f v f v f 

ANUAL 16,8 16,5 9,7 13,9 6,8 12,3 5,4 12,6 8,5 12,9 12,4 14,9 13,2 15,5 27,0 18,9 0,3 

Legenda: f – frequência (%); v – velocidade do vento (km/h); C – situação de calma em que não há movimento 
apreciável do ar, a velocidade não ultrapassa 1 km/h 

Fonte: IPMA, 2020a 

 

 

 

 

ANUAL 

Legenda: o gráfico a laranja refere-se à frequência da direção do vento e o gráfico a azul é relativo à sua 
velocidade média 

Figura 7. Frequência da direção do vento (%) e sua velocidade média (km/h) – médias anuais 

Fonte: IPMA, 2020a 
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Embora os episódios de ciclones violentos e tornados, causadores de danos avultados sejam raros nesta 

região, a sua ocorrência poderá comprometer as condições mínimas de funcionamento da comunidade, 

em especial, o acesso a escolas, a serviços de saúde e a bens alimentares. Outro aspeto que merece 

especial atenção diz respeito à vulnerabilidade das redes de telecomunicações e de distribuição elétrica 

a ciclones violentos e tornados, o que poderá limitar a capacidade de comunicação entre os agentes da 

proteção civil em situação de pós-emergência. De salientar ainda as características dos ventos 

provenientes de este que tendem a ser bastante quentes e secos, favorecendo a ocorrência de incêndios 

rurais. 

 

 Insolação 

Os dados registados na estação de Évora comprovam que a região é das zonas do país que regista valores 

mais elevados de insolação. A sua análise permite referir que a região, entre 1971–2020, apresentou uma 

média de  2.715 horas anuais2. Os meses do ano com maior número de horas de insolação média, superiores 

a 300 horas, são julho (347,4 h) e agosto ( 335,3 h). 

Os valores médios para o concelho de Arraiolos surgem com uma média anual ligeiramente mais baixa, 

totalizando 2.677 horas, mas com os mesmos dois meses de julho e agosto a registarem valores superiores a 

300 horas (344 h e 331 h, respetivamente). 

 

 Nevoeiro e geada 

No que respeita ao nevoeiro os dados registados na estação de Évora revelam que ocorrem em média 

45,7 dias por ano com nevoeiro. 

A geada é um processo local e característico de ocorrências microclimáticas resultantes da conjugação 

do relevo, hidrologia e ocupação do solo e, por isso, as suas ocorrências são locais e variáveis. Os dias com 

geada registados na estação de Évora distribuem-se entre os meses de novembro a março, totalizando um 

total de 4,9 dias. 

  

 
2 Em Portugal Continental o número de horas de insolação anual varia entre 2.500 e 3.000 horas. 
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2.2 Orografia 

 Hipsometria 

A análise da figura da hipsometria (Figura 7/Carta 02) permite constatar que o concelho de Arraiolos está 

enquadrado no intervalo altimétrico entre os 129 e os 412 metros, estando a maior parte da sua área situada 

entre os 200 e os 300 metros (Tabela 3). O município é caracterizado por uma altitude pouco acentuada, 

localizando-se as zonas de cota mais baixa (129 m) a norte da freguesia de Arraiolos, junto ao concelho de 

Mora, próximo à ribeira do Divor e a zona de cota mais elevada (410 metros) encontra-se a sul da freguesia 

do Vimieiro, no limite com o concelho de Estremoz. A altitude é em geral mais baixa a norte, junto ao 

concelho de Mora, aumentando em direção a sul do concelho de Arraiolos. 

Tabela 3. Classes altimétricas no concelho de Arraiolos 

CLASSE ALTIMÉTRICA (m) 
ÁREA 

ha % 

[129 - 150[ 288,81 0,42% 

[150 - 200[ 9.808,48 14,35% 

[200 - 250[ 29.176,40 42,67% 

[250 - 300[ 23.376,55 34,19% 

[300 - 350[ 5.482,00 8,02% 

[350 - 400[ 240,07 0,35% 

[400 - 412[ 0,74 0,00% 

TOTAL 68.373,06 100,0 

Fonte: CMA (2018; 2019) 
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Figura 8. Hipsometria no concelho de Arraiolos 

Fonte: CMA (2018; 2019) e DGT (2019; 2020) 

 

 Declives 

A análise da Tabela 4 e da figura de declives (Figura 8/Carta 03) evidencia que o concelho de Arraiolos se 

carateriza por relevo pouco acidentado, onde predominam os declives suaves (em 74% da superfície do 

concelho os declives não vão além dos 5º). As freguesias de Arraiolos e Vimeiro são aquelas que 

apresentam a maior extensão de zonas com declives elevados (8,5% e 8,3%  das áreas destas freguesias 

têm declives superiores a 10º). 

As zonas de declive acentuado (superiores a 10º) correspondem a 6% da área do concelho (4.119,38 ha) e 

situam-se ao longo da ribeira de Têra  e do ribeira do Divor, junto à Aldeia da Serra e a nordeste do 

concelho. 
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As zonas do concelho que apresentam declives acentuados, dependendo das características do material 

rochoso da vertente, poderão representar áreas de maior propensão à ocorrência de movimentos de 

massa. 

 
Figura 9. Declives no concelho de Arraiolos 

Fonte: CMA (2018; 2019) e DGT (2019; 2020) 

 

Tabela 4. Classes de declive no concelho de Arraiolos 

CLASSES DE DECLIVE (°) 
ÁREA 

ha % 

< 5 50.548,26 73,9 

[5 – 10[ 13.705,42 20,0 

[10 – 15[ 3.172,87 4,6 

[15 – 20] 725,66 1,1 

≥ 20 220,85 0,3 

TOTAL 68373,06 100,0 

Fonte: CMA (2018; 2019)  
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2.3 Hidrografia 

O concelho de Arraiolos encontra-se principalmente abrangido pela região hidrográfica do Tejo e Ribeiras 

do Oeste – RH5A. 

De acordo com a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), as regiões hidrográficas constituem a 

unidade principal de planeamento e gestão das águas e podem encontrar-se subdivididas em bacias 

hidrográficas atendendo ao padrão da rede hidrográfica e à orientação da drenagem.  

Como pode ser observado na Figura 9, os principais cursos de água são a ribeira do Divor e de Têra, cujos 

afluentes mais significativos são a ribeira do Cabido, S. Pedro e Freixo, com drenagem para noroeste. A sul, 

o rio Degebe pertence à bacia do Guadiana. 

 
Figura 10. Hidrografia no concelho de Arraiolos 

Fonte: APA (2020), CMA (2018; 2019) e DGT (2019; 2020) 

Os cursos de água referidos, em conjugação com as massas de águas de várias albufeiras espalhadas pelo 

concelho das quais se destaca, pela sua dimensão, a albufeira do Divor, cujo plano de água apresenta 

uma extensão de 265 hectares, constituem mais-valias em termos de defesa da floresta contra incêndios, 
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uma vez que podem ser utilizadas como pontos de captação de água pelos meios de ataque aos 

incêndios. Em complemento, pode recorrer-se a outras massas de água de menores dimensões existentes 

no concelho. 

Os cursos de água temporários apresentam potencial para funcionar como corredores de propagação de 

fogos durante o verão, quando os caudais são escassos ou inexistentes e a vegetação desenvolvida 

durante o outono e a primavera, se encontra com reduzido teor de humidade. Nestes cursos de água 

poderá também ocorrer a obstrução do seu leito devido à acumulação de resíduos, podendo levar à 

ocorrência de cheias e inundações em resultado de precipitações intensas. 
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2.4 Zonas sismogenéticas/ microzonagem sísmica 

A atividade sísmica global ocorre essencialmente nas zonas de confluência de placas tectónicas 

(aproximadamente 95% dessa atividade), sendo que apenas uma pequena parte (cerca de 5%) ocorre 

em falhas ativas situadas no interior daquelas placas. A atividade sísmica sentida em Portugal Continental 

tem origem sobretudo em sismos com epicentro na fronteira entre as placas euroasiática e africana 

(atividade sísmica interplaca). No entanto não é de excluir a ocorrência de sismos com epicentro sobre o 

território de Portugal Continental e na proximidade do concelho de Arraiolos (atividade intraplaca). 

Segundo a distribuição dos epicentros e respetiva magnitude (Figura 11), verifica-se que para o concelho 

de Arraiolos e arredores a sismicidade é moderada a elevada, com sismos de magnitude inferior a 6. Os 

registos de sismos com magnitudes mais elevadas ocorreram em 1761 com magnitude de 6, em 1909, 1910 

e 1934 com magnitude de 5,6 e em 1926 com magnitude de 5,5, registando-se para atividade sísmica atual 

uma magnitude que varia entre 1 e 4, demonstrando assim que a tectónica recente se mantém ativa. 

Como se pode observar na Figura 10, a sul do concelho de Arraiolos localiza-se uma importante falha ativa 

com movimentação vertical de tipo desconhecido que se liga a uma falha ativa com movimentação de 

tipo desconhecido que atravessa a região com orientação NE-SW, na área leste do concelho. Mais próximo 

do concelho, na área a nordeste deste, localiza-se uma falha provável com movimentação vertical de tipo 

desconhecido. 

Importa ainda referir que estudos realizados na década de 90 dedicados aos fenómenos sísmicos 

permitiram constatar que as falhas geológicas podem interagir entre si, mesmo a distâncias consideráveis, 

da ordem da centena de quilómetros, levando a que a ocorrência de um sismo numa falha não dependa 

apenas da evolução da mesma, mas também das falhas envolventes. Neste sentido, um sismo ocorrido 

numa falha a uma distância considerável pode induzir a rutura de uma outra falha geológica, com um 

atraso que pode ir de alguns minutos a algumas décadas. 
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Figura 11. Falha e epicentros no concelho de Arraiolos e nos concelhos vizinhos 

Fonte: Adaptado de Cabral & Ribeiro (1988); Carrilho, Nunes & Pena (2004); Martins & Mendes Victor (2001) e Pena, Nunes 

& Carrilho (2014) e DGT (2019) 

 

Relativamente às isossistas de intensidades máximas – sismicidade histórica3 (Figura 12) e de acordo com a 

Escala de Intensidades de Mercalli Modificada (1956) que se reporta ao período 1755-1996, verifica-se que 

o concelho de Arraiolos tem: 

 Toda a sua área em zona de sismos de intensidade 8 - Ruinoso - Afeta a condução dos automóveis. 

 
3 Representa o maior grau de intensidade sentido em cada região de Portugal, tendo em conta todos os sismos ocorridos 
até à atualidade. 
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Danos nas alvenarias C com colapso parcial. Alguns danos na alvenaria B e nenhuns na A. Quedas 

de estuque e de algumas paredes de alvenaria. Torção e queda de chaminés, monumentos, torres 

e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações, se não estão ligadas 

inferiormente. Os painéis soltos no enchimento das paredes são projetados. As estacarias 

enfraquecidas partem. Mudanças nos fluxos ou nas temperaturas das fontes e dos poços. Fraturas 

no chão húmido e nas vertentes escarpadas (IPMA, 2020c). 

Note-se que nos 108 anos a que reporta a análise, apenas há registo de ter ocorrido um sismo com 

magnitude 5 e cinco sismos com a magnitude 4 a 5 na região do concelho.  

Destaca-se o sismo que ocorreu a 15 de janeiro de 2018, na região NE de Arraiolos, perto de Aldeia da Serra 

(hipocentro (preliminar) com as coordenadas 38.779º N, 7.960º W e profundidade de 11,8 km), com uma 

magnitude ML = 4,9, o qual indica um mecanismo focal em desligamento direito, compatível com as 

determinações realizadas para sismos que ocorreram anteriormente na mesma região, de que é exemplo 

o sismo ocorrido em 31 de julho de 1998 com magnitude 4. 

Este sismo ocorreu numa conhecida área de sismicidade, designada habitualmente por “cluster sísmico” 

de Arraiolos, onde os acidentes morfológicos e os estudos geológicos apontam para uma orientação 

dominante WNW-ESE. A origem destes sismos está associada a uma zona de transição entre uma área 

relativamente calma sismicamente a norte, e uma área mais ativa sismicamente a sul, dentro de uma zona 

denominada “Zona de Ossa-Morena”, caracterizada por soco Paleozóico da Península Ibérica que no 

Alentejo apresenta falhas orogénicas WNW-ESE e falhas frágeis tardi-variscas (pós-orogénicas) com a 

mesma orientação. A morfologia e em particular a rede drenagem tem a mesma orientação desta 

fracturação o que significam que estes fenómenos poderão vir a ocorrer de novo no futuro. 
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Figura 12. Isossistas de intensidades máximas, escala de Mercalli modificada (1956) 

Fonte: APA (2020) e DGT (2019) 
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2.5 Radioatividade natural 

A radioatividade natural é um fenómeno pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos, chamados 

radioativos, são capazes de emitir radiações. No caso do concelho de Arraiolos, a radioatividade natural 

que poderá representar perigo para a população é a do gás radão. Este gás radioativo, provém das 

pequenas quantidades de urânio e rádio presentes, em proporções variáveis, na maior parte dos solos e 

rochas e, consequentemente, em materiais de construção. Nos solos e rochas, a distribuição do urânio e 

rádio não é uniforme. As concentrações mais elevadas ocorrem, usualmente, em rochas graníticas 

(plutónicas). A libertação de radão para a atmosfera (exalação) está ainda condicionada pela 

permeabilidade e porosidade dos solos e rochas. 

O radão caracteriza-se por ser um gás inodoro e incolor e por isso impercetível pela população, não sendo 

óbvio o risco a ele associado. Em espaços abertos este gás tende a dissipar-se, contudo, no interior das 

habitações pode atingir concentrações que, ao longo de anos de exposição, são capazes de causar 

problemas de saúde, nomeadamente o desenvolvimento de neoplasias pulmonares. 

De acordo com estudos realizados pelo Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) – Departamento de Proteção 

Radiológica e Segurança Nuclear (2005), os valores de concentração de radão mais elevados encontram-

se em casas situadas em regiões graníticas. De acordo com a cartografia desenvolvida pelo ITN (Figura 13), 

no concelho de Arraiolos a média anual de radão4 situa-se com valores inferiores a 25 Bq/m3 em quase 

todo o concelho, entre 25 e 50 Bq/m3 em duas pequenas áreas a sul nas freguesias de Vimieiro e UF de 

Gafanhoeira e Sabugueiro e valores entre 50 e 200 Bq/m3 na  parte sul das freguesias de Arraiolos, Igrejinha 

e UF de S. Gregório e Santa Justa. 

 

 
4 A unidade de medida é o Becquerel por metro cúbico. 1 Bq corresponde a uma desintegração nuclear por segundo. 
A União Europeia recomenda que, para habitações já construídas, as concentrações médias anuais não ultrapassem 
os 400 Bq/m3 e que para futuras construções os níveis de radão sejam mantidos abaixo dos 200 Bq/m3. 
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Figura 13. Cartografia do radão em Portugal Continental 

Fonte: DGT (2019) e ITN (2005) 

 

 

  



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

2. Caracterização Física 

 

   

Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 25 
 

2.6 Desertificação 

A definição de desertificação, acordada entre os líderes mundiais na Conferência do Rio, em 1992, e 

aprovada pela Convenção é: “a degradação do solo nas zonas áridas, semi-áridas e sub-húmidas, 

resultante de vários fatores, incluindo variações climáticas e atividades humanas”. Se por um lado a 

desertificação em regiões áridas e semi-áridas resulta, em grande medida, das variações climáticas, já em 

regiões sub-húmidas secas a ação do homem sobre o meio é determinante na degradação do sistema, 

designadamente por mau uso do solo, pastoreio excessivo, incêndios, desflorestação e pressões 

demográficas. 

Segundo a cartografia do ICNF relativa à suscetibilidade à desertificação e apresentada na Figura 14, o 

concelho de Arraiolos está inserido em área considerada “suscetível” (ICNF, 2020), pelo que será necessário 

prevenir a ocorrência de fenómenos climáticos extremos. 

Neste contexto, verifica-se que o fenómeno da desertificação está presente no Alentejo e manifesta-se 

essencialmente pela acentuação da improdutividade do solo, o aumento da salinização dos solos, o 

aumento do escoamento superficial e da erosão hídrica acelerada do solo, a redução da biodiversidade. 
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Figura 14. Cartografia de áreas sensíveis à desertificação em Arraiolos 

Fonte: DGT (2019) e ICNF (2020) 
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2.7 Solos, uso/ocupação do solo e zonas especiais 

 Solos 

Os solos são um recurso natural e a base da sobrevivência humana, sobre os quais se desenvolvem as 

atividades humanas. Consistem num elemento, que evolui de acordo com os tipos litológicos de base para 

a sua origem, com o clima onde se desenvolvem, a posição topográfica e geográfica que ocupam e os 

usos que lhes são dados (FAO, 2006). 

Os solos do concelho de Arraiolos encontram-se divididos em 3 tipos de solos de referência, os cambissolos, 

os luvissolos e os litossolos (Tabela 5). 

Tabela 5. Tipos de solos no concelho de Arraiolos 

TIPO DE SOLO5 DESIGNAÇÃO6 
Área 

ha % 

CAMBISSOLOS Cambissolos êutricos 17.054,29 24,9% 

LITOSSOLOS Litossolos êutricos 11.327,96 16,6% 

LUVISSOLOS 

Luvissolos órticos 17.142,43 25,1% 

Luvissolos cálcicos vérticos 259,67 0,4% 

Luvissolos férricos 5.669,34 8,3% 

Luvissolos gleizados 1.936,31 2,8% 

Luvissolos gleizados álbicos 311,93 0,5% 

Luvissolos rodocrómicos 3.490,07 5,1% 

Luvissolos rodocrómicos cálcicos vérticos 216,64 0,3% 

Luvissolos vérticos 10.965,90 16,0% 

TOTAL 68.374,55 100,0 

Fonte: APA (2020) 

 

 
5 De acordo com o IUSS Working Group WRB (2015) este campo é designado de “Reference Soil Group (RSG)” ou 
Agrupamento de Solo de Referência. 
6 De acordo com o IUSS Working Group WRB (2015) este campo é designado de “Qualificadores”. 
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A família dominante no concelho, com cerca de 25,1% de área ocupada é a dos Luvissolos órticos. A sua 

distribuição ocorre principalmente a sul do concelho e numa pequena faixa a nordeste do mesmo (Figura 

15). A segunda família de solos mais presente no concelho (24,9%), são os Cambissolos êutricos, seguida dos 

Litossolos êutricos (16,6%) e dos Luvissolos vérticos (16,0%); as restantes categorias de solos apresentam-se 

em superfícies menores. 

Verifica-se que o concelho de Arraiolos apresenta solos, em regra, com fraco desenvolvimento vertical e 

fraco teor de matéria orgânica. 

 
Figura 15. Tipo de solos do concelho de Arraiolos 

Fonte: APA (2020) e DGT (2019) 

 

 Uso/ocupação do solo 

A cartografia do uso e ocupação do solo do concelho de Arraiolos tem por base a atualização da 

Cartografia de Carta de Uso e Ocupação do Solo de 2018 (COS2018v1) produzida e disponibilizada pela 

Direção Geral do Território (DGT). A COS é um produto nacional com uma unidade mínima cartográfica de 

1 ha e uma distância mínima entre linhas de 20 metros e constitui uma série temporal com cinco anos de 

referência (1995, 2007, 2010, 2015 e 2018).  

A partir da análise da Tabela 5 e da Figura 8 (Carta 04), pode constatar-se que a floresta, os matos e 

pastagens e a agricultura são as ocupações dominantes no concelho de Arraiolos uma vez que 
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representam, respetivamente, cerca de 57%, 21% e 20% da sua superfície territorial, respetivamente. 

Relativamente aos restantes usos e ocupações, verifica-se que as áreas urbanas correspondem a cerca de 

1%, tendo os restantes estratos classes valores muito pequenos (Improdutivos – 0,1%, Massas de água 

superficiais e zonas húmidas – 1,3%). 

Tabela 6. Ocupação de solo no concelho de Arraiolos, por freguesia 

FREGUESIAS 
OCUPAÇÃO DO SOLO (ha) 

AG FL IP HH MP UB 

ARRAIOLOS 2.077,78 8.759,15  212,24 3.186,63 371,89 

IGREJINHA 2.271,78 2.783,01  290,65 3.028,16 78,52 

UF DE GAFANHOEIRA (S. 
PEDRO) E SABUGUEIRO 

995,63 5.441,03  80,66 1.744,47 78,48 

UF DE S. GREGÓIO E 
SANTA JUSTA 

3.887,93 5.392,16 3,33 96,35 2.297,04 41,89 

VIMIEIRO 4.307,31 16.412,52 57,15 234,37 4.104,10 140,32 

TOTAL 13.540,43 38.787,86 60,48 914,26 14.360,42 711,10 

Legenda: AG – Agricultura; FL – Florestal; HH – Massas de água superficiais; IP – Improdutivos; MP – Matos e pastagens; UB 

– Urbano 

Fonte: DGT ( 2020) 

 

De acordo com a Tabela 7, no concelho de Arraiolos a ocupação florestal é constituída essencialmente 

por azinheira (Superfícies agroflorestais - SAF de azinheira e povoamentos de azinheira), que representa 

cerca de 63% da área de povoamentos florestais e ocupa 36% da área total do concelho. 
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Tabela 7. Distribuição das espécies florestais no concelho de Arraiolos 

FREGUESIAS FLORESTA 
(ha) 

POVOAMENTOS FLORESTAIS (ha) 

AZ EC OF OR PB PM SB SAF 
AZ 

SAF 
OM 

SAF 
PM 

SAF 
SB 

SAF SB 
AZ 

Arraiolos 8.759 264 83  2 260 195 4.910 345 20 1.179 1.150 5.849 

Igrejinha 2.783 42 19 1  145 189 821  18 1.181 360 5.669 

UF de 
Gafanhoeira 
(S. Pedro) e 
Sabugueiro 

5.441 13 12   40 0,1 3.356 2  997 734 2.899 

UF de S. 
Gregório e 
Santa Justa 

5.392 41 345  3 233 585 1941 6 5 953 527 6.327 

Vimieiro 16.412 183 110   95 1.500 10.209 5 1 1.572 1.431 8.843 

TOTAL 38.788 544 260 1 5 773 2.469 21.236 48 43 5.881 4.202 29.587 

Legenda: AZ – Azinheira; EC – Eucalipto; OF- Outras folhosas; OR - Outras resinosas; PB- Pinheiro bravo; PM- pinheiro manso; 

SB – sobreiro; SAF AZ – SAF azinheira; SAF OM -  SAF de outras misturas; SAF PM - SAF de pinheiro manso; SAF SB -  SAF de 

sobreiro; SAF SB AZ - SAF de sobreiro com azinheira 

Fonte: DGT (2020) 

 

Com menor expressão surgem as áreas ocupadas por SAF de sobreiro (5.881,06 ha) que correspondem a 

cerca de 15% da área de povoamentos florestais e 9% da área do concelho. As SAF de sobreiro com 

azinheira representam cerca de 6% (4.202,09 ha) da área total do concelho e 11% da área de povoamentos 

florestais. O eucalipto, que ocupa 1% da área do concelho (543,53 ha) e cerca de 1,4% da área de 

povoamentos florestais. Os restantes povoamentos florestais têm uma expressão relativamente reduzida. 
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Figura 16. Ocupação do solo do concelho de Arraiolos 

Fonte: CMA (2018 e 2019) e DGT (2019, 2020) 

 

 Zonas especiais 

No que respeita ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 

142/2008, de 24 de julho, constata-se que o concelho de Arraiolos não é abrangido por nenhuma Área 

Protegida, nenhuma área integrante da Rede Natura 2000 (ZEC+ZPE) e nenhuma área submetida ao 

Regime Florestal. 

Embora não se encontrem áreas protegidas no concelho de Arraiolos, é importante referenciar algumas 

áreas mais sensíveis, como os biótopos Corine e uma IBA (área importante para as aves). 

Os biótopos identificados no âmbito do Projeto CORINE LAND COVER são quatro, correspondendo a uma 

área total de 4.970 ha. As áreas afetas, representando 8% do território concelhio, são a Albufeira do Divor, 

a Serra da Laranjeira, a Herdade da Mata e Mendo Marques. A justificação para a inclusão destas áreas 

como Biótopos CORINE é dada principalmente pela avifauna presente de onde se destacam aves 

aquáticas, falconiformes e cegonhas (CMA, 2004). 
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É de referir pela importância para nidificação (não dispondo de estatuto de Proteção legal) a IBA de 

Arraiolos com o PT044, definida devido às elevadas densidades de espécies de aves de presa diurnas (Milvus 

migrans, Buteo buteo, Águia-caçadeira Circus pygargus e Hieraaetus pennatus) e nocturnas (Tyto alba, Strix 

aluco e Asio otus). Importante também para a nidificação de espécies de garças (Ardea cinerea e Egretta 

garzetta) e colhereiros (Platalea leucorodia). De ressaltar uma comunidade bastante interessante e 

diversificada de Passeriformes associada à Ribeira do Divor. 
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3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 

Neste ponto são analisadas as principais características e dinâmicas da população, edifícios e alojamentos, 

emprego e atividades económicas do concelho de Arraiolos, ocorridos durante a primeira década 

(período para o qual existem dados mais recentes) do século XXI. A região NUTS III Alentejo Central, onde 

se insere o concelho de Arraiolos, constitui a unidade territorial de referência para a análise comparativa, 

sendo a principal fonte de informação os Recenseamentos da População e da Habitação de 1991, 2001 e 

2011 (Censos) realizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). 

 

3.1 Dinâmica demográfica 

 Evolução da população 

No concelho de Arraiolos, à data dos Censos de 2011 existiam 7.121 pessoas residentes (Tabela 8). As 

freguesias de Arraiolos e Vimieiro são as mais populosas com 3.268 e 1.544 residentes, respetivamente. No 

polo oposto está a UF de São Gregório e Santa Justa, com apenas 552 residentes. 

A nível concelhio, no decénio analisado observou-se um decréscimo de 5% da população existente, de 

modo semelhante ao que sucedeu na região onde está inserido, que também registou uma redução da 

população em igual período (cerca de 6%) e que evidencia os problemas de interioridade a que a região 

está sujeita. Ao nível das freguesias constata-se uma redução de 27% da população em UF de São Pedro 

da Gafanhoeira e Sabugueiro e de 21% na UF de São Gregório e Santa Justa e um acréscimo percentual 

de 17% na freguesia de Igrejinha (que em valor absoluto apenas registou um aumento de 159 indivíduos na 

população residente). 

Tabela 8. População residente no concelho e por freguesia 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
população residente (n.º) Variação (%) 

2001-2011 
1991 2001 2011 

ALENTEJO CENTRAL (NUTS III) 173.216 171.673 162.336 -6% 

ARRAIOLOS (concelho) 8.207 7.482 7.121 -5% 

FR
EG

U
ES

IA
S 

ARRAIOLOS 3.599 3.442 3.268 -5% 

IGREJINHA 824 752 911 17% 

UF  DE SÃO GREGÓRIO E SANTA JUSTA 809 666 552 -21% 

UF  DE SÃO PEDRO DA GAFANHOEIRA E 
SABUGUEIRO 1.052 1.073 846 -27% 

VIMIEIRO 1.770 1.549 1.544 0% 

Fonte: INE (2020) 
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 Densidade populacional 

A densidade da população concelhia em 2011 era de apenas 10,8 habitantes por km² (Tabela 9), o que 

está consideravelmente abaixo do valor da respetiva NUTS III (23,1 hab/km²), que por sua vez já é 

significativamente reduzido quando comparado com o valor de Portugal Continental (cerca de 

112,8 hab/km²). Ao nível das freguesias, observa-se que Arraiolos é a mais densamente povoada com  

23,2 habitantes por km2. As freguesias menos densamente povoadas são a UF de São Gregório e Santa 

Justa e a freguesia de Vimieiro que têm apenas 4,7 e 6,3 habitantes por km2, respetivamente. 

A evolução da densidade populacional entre 2001 e 2011 reflete as variações que ocorreram no concelho 

em termos de população residente. 

Tabela 9. Densidade populacional no concelho e por freguesia 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 

VARIAÇÃO (%) 
2001-2011  (n.º habitantes/ km2) 

2001 2011 

ALENTEJO CENTRAL (NUTS III) 24,0 23,1 -3,8% 

ARRAIOLOS (concelho) 11,2 10,8 -3,2% 

FR
EG

U
ES

IA
S 

ARRAIOLOS 24,1 23,2 -3,7% 

IGREJINHA 9,2 11,0 20,1% 

UF  DE SÃO GREGÓRIO E SANTA JUSTA 9,2 4,7 -48,6% 

UF  DE SÃO PEDRO DA GAFANHOEIRA E 
SABUGUEIRO 

12,9 10,1 -21,2% 

VIMIEIRO 6,3 6,3 -0,6% 

Fonte: INE (2020a e 2020b) 

 

 Estrutura etária 

No que se refere à estrutura etária, em 2011, saliente-se que no concelho de Arraiolos  residiam 912 crianças 

(menos de 15 anos), representando 12,4 % do total da população residente e 1.932 idosos (com 65 ou mais 

anos), o que corresponde a mais de um quarto da população total (Tabela 10). Ao nível das freguesias, 

verifica-se que aquela que apresenta maior proporção de população idosa é Vimeiro com 35,4% da 

população naquela classe de idade. Igrejinha é a freguesia que em 2011 apresentava uma menor 
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proporção de população idosa (19,5%). 

O índice de envelhecimento7 do concelho (211,8) confirma o envelhecimento da população. Por cada 

criança, existiam mais que 2 idosos em 2011. Na freguesia de Vimieiro este índice atinge o valor mais 

elevado (336,5), o que significa que por cada criança existiam 3,36 idosos. 

Tabela 10. População residente segundo os grupos etários em 2011 por freguesia 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

NÚMERO DE HABITANTES POR GRUPO ETÁRIO 
(ANOS) 

0 - 14 15 - 24 25 - 64 65 ou + 

ALENTEJO CENTRAL (NUTS III) 22.189 16.562 87.304 40.767 

ARRAIOLOS (concelho) 912 694 3.825 1.932 

FR
EG

U
ES

IA
S 

ARRAIOLOS 453 343 1.860 730 

IGREJINHA 153 81 516 182 

UF  DE SÃO GREGÓRIO E SANTA 
JUSTA 

55 46 283 182 

UF  DE SÃO PEDRO DA 
GAFANHOEIRA E SABUGUEIRO 

84 88 442 276 

VIMIEIRO 167 136 724 562 

Fonte: INE (2020c) 

 

No que respeita à variação intercensitária (entre 2001 e 2011), e conforme se pode observar na Tabela 11, 

constata-se que no concelho de Arraiolos ocorreu um aumento da população idosa na freguesia de 

Vimieiro, tendo ocorrido um decréscimo em todas as freguesias, o qual foi mais acentuado na UF de São 

Gregório e Santa Justa. Ao nível concelhio a população idosa praticamente manteve-se entre 2001 e 2011 

(diminuição de 1,98%). Ao nível da população jovem verifica-se que entre 2001 e 2011 a freguesia de 

Igrejinha aumentou em 40,3%, respetivamente a sua população com idades entre os 0 e 14 anos, 

destacando-se em sentido inverso a UF de São Pedro da Gafanhoeira e Sabugueiro que, no mesmo 

período, viu decrescer a sua população juvenil em cerca de  39,1%. 

  

 
7 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida como o quociente entre o número de pessoas com 
65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa por n.º de idosos 
por cada 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). 
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Tabela 11. Variação da população residente segundo os grupos etários entre 2001 e 2011 por freguesia 

unidade administrativa 

VARIAÇÃO DO NÚMERO DE HABITANTES POR GRUPO ETÁRIO 

0 - 14 15 - 24 25 - 64 65 ou + 

ALENTEJO CENTRAL (NUTS III) -8,39 -26,99 -0,63 4,85 

ARRAIOLOS (concelho) -8,62 -25,85 3,07 -1,98 

FR
EG

U
ES

IA
S 

ARRAIOLOS -11,35 -28,69 3,62 -4,20 

IGREJINHA 40,37 -19,80 40,22 -4,71 

UF  DE SÃO GREGÓRIO E SANTA 
JUSTA 

-12,70 -26,98 5,20 -19,82 

UF  DE SÃO PEDRO DA 
GAFANHOEIRA E SABUGUEIRO 

-39,13 -34,81 -14,17 -4,17 

VIMIEIRO -5,65 -12,82 -5,24 11,73 

Fonte: INE (2020c e 2020d) 

 

 Edifícios e alojamentos 

A Tabela 12 apresenta a caracterização dos edifícios existentes em 2011 no concelho de Arraiolos no que 

respeita ao ano de construção, podendo constatar-se que cerca de 75% dos edifícios foram construídos 

antes de 1971 e que, nestes 75%, cerca de 52,5% dos edifícios existentes no concelho foram construídos 

antes de 1919. Entre 1971 e 1990 foram construídos aproximadamente 8,6% da totalidade dos edifícios do 

concelho. No que respeita a edifícios recentes (posteriores a 1990) verifica-se que os mesmos representam 

16,4% do total de edifícios existentes no concelho. Ao nível das freguesias verifica-se que Arraiolos é a 

freguesia onde se localizam mais edifícios (em valor absoluto) com data de construção anterior a 1971, 

constituindo-se como áreas de maior risco de colapso de estruturas, relacionados com a ocorrência de 

fenómenos sísmicos ou de intempéries (a legislação sobre construção atualmente em vigor, que contempla 

a utilização de materiais/técnicas de construção com vista à resistência dos edifícios a sismos, data da 

década de 80). 

Ainda no que respeita à análise do edificado existente ao nível de cada freguesia, importa salientar que 

nas freguesias do concelho de Arraiolos os edifícios anteriores a 1919 representam entre 50,6% e 55,6% do 

total do edificado. 
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Tabela 12. Número de edifícios em 2011 segundo a época de construção no concelho de Arraiolos, por 

freguesia 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS (n.º) 

TOTAL 

ANTERIOR A 1919 1919-1970 1971-1990 1991-2011 

ALENTEJO CENTRAL (NUTS III) 80.100 31.348 18.467 26.810 156.725 

ARRAIOLOS (concelho) 4.409 1.893 722 1.381 8.405 

FR
EG

U
ES

IA
S 

ARRAIOLOS 1.741 758 207 595 3.301 

IGREJINHA 572 173 85 199 1.029 

UF DE SÃO GREGÓRIO E SANTA JUSTA 477 319 52 94 942 

UF DE SÃO PEDRO DA GAFANHOEIRA E 
SABUGUEIRO 

572 300 127 122 1.121 

VIMIEIRO 1.047 343 251 371 2.012 

Fonte: INE (2020e) 

 

No que se refere ao estado de conservação dos edifícios, segundo grandes épocas de construção (Tabela 

13), constata-se que entre os edifícios construídos entre 1981 e 2011, no concelho de Arraiolos, 95,9% do 

edificado não apresentava necessidade de reparação, 4,0% tinha necessidade de reparação e 0,2% 

estava muito degradado. No subconjunto dos edifícios construídos antes de 1961, cerca de 34,2% 

apresentavam necessidade de reparação e 3,5% encontravam-se muito degradados. Pelo contrário no 

subconjunto dos edifícios construídos após 1960, os muito degradados eram praticamente inexistentes. No 

que se refere às freguesias, é em Arraiolos e na UF  de São Gregório e Santa Justa que se verifica o maior 

número de edifícios muito degradados no subconjunto dos construídos antes de 1961. 
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Tabela 13. Número de edifícios por época de construção e estado de conservação por freguesia 

UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

época de construção e estado de conservação dos edifícios (n.º) 

ANTERIOR A 1961 1961 - 1980 1981 - 2011 
total 

TOT SNR CNR MD TOT SNR CNR MD TOT SNR CNR MD 

ALENTEJO CENTRAL 
(NUTS III) 

31.348 18.627 11.408 1.313 18.467 14.344 4.021 102 30.285 28.343 1.885 57 80.100 

ARRAIOLOS 
(concelho) 

1.893 1.179 648 66 722 583 136 3 1794 1720 71 3 4.409 

Fr
e

g
ue

si
a

 

ARRAIOLOS 758 508 209 41 207 179 26 2 776 759 15 2 1.741 

IGREJINHA 173 99 70 4 85 54 30 1 314 278 35 1 572 

UF  DE SÃO 
GREGÓRIO E 
SANTA JUSTA 

319 144 155 20 52 37 15 0 106 102 4 0 477 

UF  DE SÃO 
PEDRO DA 
GAFANHOEIRA 
E SABUGUEIRO 

300 279 20 0 127 122 5 0 145 143 2 0 572 

VIMIEIRO 343 149 193 1 251 191 60 0 453 438 15 0 1.047 

Legenda: SNR – Sem necessidade de reparação; CNR – Com necessidade de reparação; MD – Muito degradado; TOT - 
Total 

Fonte: INE (2020e) 

No que se refere aos alojamentos, à data dos Censos de 2011, existiam no concelho de Arraiolos 4.732 

alojamentos familiares dos quais 62,9% são alojamentos de residência habitual, 23,1% de habitação 

sazonal/secundária e 14,0% estão vagos. Ao nível das freguesias constata-se que Arraiolos é freguesia que 

apresentava maior proporção de alojamentos de residência habitual. 

Não há presença de população sem abrigo no concelho. 

Tabela 14. Número de alojamentos segundo a forma de ocupação no concelho, por freguesia, em 2011 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 

ALOJAMENTOS FAMILIARES (N.º) * 

TOTAL 
HABITUAIS 

SAZONAIS/ 
VAGOS 

SECUNDÁRIOS 

ALENTEJO CENTRAL (NUTS III) 66.163 18.362 13.382 97.907 

ARRAIOLOS (concelho) 2.975 1.095 662 4.732 

Fr
e

g
ue

si
a

 

ARRAIOLOS 1323 288 295 1.906 

IGREJINHA 368 106 101 575 

UF  DE SÃO GREGÓRIO E SANTA 
JUSTA 

256 147 86 489 

UF  DE SÃO PEDRO DA 
GAFANHOEIRA E SABUGUEIRO 

377 140 90 607 

VIMIEIRO 651 414 90 1.155 

Fonte: INE (2020f) 
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3.2 Dinâmica económica 

A análise do emprego e das atividades económicas no concelho de Arraiolos é importante uma vez que o 

mercado de trabalho desempenha um papel importante nas dinâmicas socioeconómicas do território. 

Com efeito, no que concerne à taxa de atividade (percentagem da população ativa no total da 

população), verifica-se que entre 2001 e 2011 este indicador manteve-se praticamente inalterado, 

passando de 45% para 47%, que são valores semelhantes ao valor de Portugal Continental (48%) e ao da 

NUTS III Alentejo Central (46%) em 2011(INE, 2020g e 2020h). Regista-se que existe um grande desnível entre 

a taxa de atividade dos dois sexos. Em 2011, a taxa de atividade masculina (52%) era bastante superior à 

taxa de atividade feminina (43%)(INE, 2020i). 

No que se refere aos setores de atividade (Figura 17), verifica-se que em 2001 e 2011 a maioria da 

população com emprego exercia a sua atividade no setor terciário (54% e 63%, respetivamente). Em 2011 

cerca de 25% da população empregada exercia a sua atividade no setor secundário, enquanto apenas 

12% exercia a sua atividade no setor primário (INE, 2020l e 2020m). As atividades económicas com maior 

população empregada são a “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca”, o “Comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” e as “Indústrias transformadoras” (INE, 

2020n). 

 

  

Figura 17. População empregada segundo setores de atividade 

Fonte: INE (2020h e 2020i) 

 

No que se refere à dinâmica empresarial, registou-se um acréscimo do número de empresas sedeadas no 
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concelho de Arraiolos (de 793 para 829) entre 2011 e 2018 (INE, 2020j). Cerca de 21,5% das empresas 

existentes em 2012 eram dos setores do “Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos” (179), sendo que o setor do “Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca” era o segundo setor mais representado em número de empresas (162). 

Importa referir que, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2020a), não se localizam no 

concelho estabelecimentos industriais abrangidos pelo regime de prevenção e controlo de acidente 

graves que envolvem substâncias perigosas, estabelecido pelo Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, 

pelo que as consequências que poderão advir de acidentes industriais terão um impacte pouco 

significativo no concelho. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO RISCO 

4.1 Enquadramento 

O risco é entendido como o resultado da estimativa da probabilidade de ocorrência de um processo (ou 

ação) perigoso e da respetiva estimativa das suas consequências potenciais, sendo a sua caracterização 

um importante fator para o planeamento de emergência de proteção civil. A contribuição da 

caracterização do risco reflete-se num melhor conhecimento sobre os riscos, permitindo a tomada de 

decisões mais informadas e a respetiva afetação de recursos, a redução dos graus de risco e o 

planeamento de atividades de prevenção e mitigação dos riscos. Assim, a caracterização do risco consiste 

na análise de risco, análise de vulnerabilidade e estratégias para a mitigação de riscos. 

Na análise de risco os objetivos específicos são o de aumentar o conhecimento dos fatores de risco que 

afetam o território tendo em conta a sua situação de referência (caracterização física, socioeconómica e 

de infraestruturas) nomeadamente em relação à localização do risco, à gravidade dos danos potenciais e 

à probabilidade da sua ocorrência. 

Na análise de vulnerabilidade pretende-se identificar “quem” e “o quê” vão ser afetados no caso de 

ocorrer um determinado acidente grave ou catástrofe no concelho. Desta forma obtêm-se uma indicação 

sobre quais os eventos que potencialmente serão uma maior ameaça para o concelho. 

Na definição de estratégias para a mitigação de riscos (ver Anexo III do PMEPCA), considerando a 

informação dos capítulos anteriores, pretende-se identificar ações que de forma sustentada contribuam 

para a redução ou eliminação dos riscos. Estas ações poderão já estar previstas na legislação em vigor ou 

virem a ser criadas ou reforçadas no âmbito da especificidade do território em relação aos riscos em causa. 

A realidade do concelho de Arraiolos permitiu identificar um conjunto de riscos com possibilidade de 

ocorrência no seu território (Tabela 15) e que são objeto de análise nos subcapítulos 4.4 a 4.20. 
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Tabela 15. Riscos identificados para o concelho 

  DESIGNAÇÃO 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

METEOROLOGIA ADVERSA 

Ciclones e tempestades 

Ondas de calor 

Ondas de frio 

HIDROLOGIA 
Cheias e inundações 

Secas 

GEOLOGIA 
Sismos 

Movimentos de massa em vertentes 

RI
SC

O
S 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

S 

TRANSPORTES  

Acidentes rodoviários 

Acidentes aéreos 

Acidentes no transporte terrestre de mercadorias perigosas 

VIAS DE COMUNICAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS 

Colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas 

Rutura de barragens 

ATIVIDADES INDUSTRIAIS Acidentes industriais 

ÁREAS URBANAS 

Incêndios urbanos 

Colapso de estruturas 

Acidentes em locais com elevada concentração populacional 

RISCOS MISTOS Incêndios rurais 

Fonte: Adaptado de ANPC (2009) 
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4.2 Metodologia de análise de risco 

A análise de risco apresentada neste capítulo abrange os riscos identificados na Tabela 15, sendo que para 

cada um deles, para além de um breve enquadramento territorial e histórico, quando possível em função 

dos dados existentes e disponíveis, se procede à análise da localização do risco e à síntese da respetiva 

ocorrência-tipo. A análise de cada risco foi produzida de acordo com o “Guia para a caracterização de 

risco no âmbito da elaboração de planos de emergência de proteção civil” - Cadernos Técnico PROCIV #9 

da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC, 2009). 

Na análise da localização do risco caracteriza-se a distribuição geográfica da suscetibilidade do concelho 

face ao risco em causa com base na respetiva carta de suscetibilidade (ver subcapítulo 5.2 relativo à 

cartografia de suscetibilidade). A classificação da suscetibilidade é expressa em quatro classes (elevada, 

moderada, reduzida e nula ou não aplicável), em conformidade com o Guia Metodológico para a 

Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

de Base Municipal (ANPC, DGOTDU e IGP, 2009). Na localização do risco procedeu-se ainda à identificação 

dos principais elementos expostos por risco (população, edifícios, infraestruturas, etc.), dando-se destaque 

aos localizados em zonas de maior suscetibilidade. 

Com base na informação mencionada acima (zonas de maior suscetibilidade e elementos expostos) 

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

manifestação do risco em causa. Adicionalmente, parametrizou-se cada ocorrência-tipo relativamente ao 

seu grau de probabilidade, grau de gravidade e grau de risco. O grau de probabilidade de cada 

ocorrência-tipo foi atribuído em função da respetiva probabilidade anual de ocorrência ou do período de 

retorno associado, de acordo com a Tabela 16. 

Tabela 16. Graus de probabilidade considerados na análise de risco 

GRAU DE PROBABILIDADE PROBABILIDADE ANUAL PERÍODO DE RETORNO (ANOS) 

ELEVADO ≥ 0,1 ≤ 10 

MÉDIO-ALTO 0,04 - 0,1 10 - 25 

MÉDIO 0,02 - 0,04 25 - 50 

MÉDIO-BAIXO 0,005 - 0,02 50 - 200 

BAIXO < 0,005 > 200 

Fonte: Adaptado de ANEPC (2019) 
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O grau de gravidade de cada ocorrência-tipo foi determinado pelo grau mais elevado entre os graus 

estimados para a população, ambiente e socioeconomia. Os critérios que apoiaram a atribuição do grau 

de gravidade a cada ocorrência-tipo encontram-se apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17. Grau de gravidade 

GRAU DE 
GRAVIDADE IMPACTE DESCRIÇÃO 

RESIDUAL 

População 

Não há feridos nem vítimas mortais. 

Não há mudança/retirada de pessoas ou apenas de um número restrito, por um 
período curto (até 12 horas). Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não há 
suporte ao nível monetário nem material). Danos sem significado. 

Socioeconomia 
Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade Não há perda 
financeira. 

Ambiente Não há impacte no ambiente. 

REDUZIDO 

População 

Reduzido número de vítimas-padrão8 (inferior a 5). 

Retirada de pessoas por um período inferior a 24 horas. Algum pessoal de apoio e 
reforço necessário. Alguns danos. 

Socioeconomia Disrupção (inferior a 24 horas). Pequena perda financeira. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradouros. 

MODERADO 

População 

Número moderado de vítimas-padrão8 (5 a 20). 

Retirada de pessoas por um período de 24 horas. Algum pessoal técnico necessário. 
Alguns danos. 

Socioeconomia Alguma disrupção na comunidade (menos de 48 horas). Alguma perda financeira. 

Ambiente Impacte no ambiente sem efeitos duradouros. 

ACENTUADO 

População 

Acentuado número de vítimas-padrão8 (20 a 50). 

Número elevado de retirada de pessoas por um período superior a 24 horas. Recursos 
externos exigidos para suporte ao pessoal de apoio. Danos significativos que exigem 
recursos externos. 

Socioeconomia 
Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis. Perda 
significativa e assistência financeira necessária. 

Ambiente Alguns impactes com efeitos a longo prazo. 

 
8 Indicador composto, baseado no indicador de gravidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (número 
de vítimas-padrão = 1 x Número de Mortos + 0,1 x Feridos Graves + 0,03 x Feridos Ligeiros). 
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GRAU DE 
GRAVIDADE IMPACTE DESCRIÇÃO 

CRÍTICO 

População 

Número muito acentuado de vítimas-padrão8 (superior a 50). 

Retirada em grande escala de pessoas por uma duração longa. Pessoal de apoio e 
reforço necessário. 

Socioeconomia A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo. 

Ambiente Impacte ambiental significativo e/ou danos permanentes. 

Fonte: Adaptado de ANEPC (2019) 

 

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

probabilidade e de gravidade, de acordo com a matriz de risco apresentada na Tabela 18. 

Tabela 18. Matriz de risco – Grau de risco 

  GRAU DE GRAVIDADE 

  RESIDUAL REDUZIDO MODERADO ACENTUADO CRÍTICO 

G
RA

U
 D

E 
PR

O
BA

BI
LI

D
A

D
E 

ELEVADO 
Risco 
baixo 

Risco 
moderado 

Risco 
elevado 

Risco 
extremo 

Risco 
extremo 

MÉDIO-ALTO 
Risco 
baixo 

Risco 
moderado 

Risco 
elevado 

Risco 
elevado 

Risco 
extremo 

MÉDIO 
Risco 
baixo 

Risco 
moderado 

Risco 
moderado 

Risco 
elevado 

Risco 
extremo 

MÉDIO-BAIXO 
Risco 
baixo 

Risco 
baixo 

Risco 
moderado 

Risco 
elevado 

Risco 
extremo 

BAIXO 
Risco 
baixo 

Risco 
baixo 

Risco 
moderado 

Risco 
 elevado 

Risco 
elevado 

Fonte: ANPC (2017) 
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4.3 Elementos expostos 

Consideram-se elementos expostos a população, propriedades, estruturas, infraestrutura, atividades 

económicas, etc. potencialmente afetáveis a um processo perigoso natural, tecnológico ou misto, num 

determinado território (ANPC, DGOTDU e IGP, 2009). Na Figura 18 (Carta 26) identificam-se os principais 

elementos expostos no concelho de Arraiolos, considerados estratégicos, vitais e/ou sensíveis por serem 

fundamentais para a resposta à emergência ou por serem de suporte básico às populações, face aos vários 

riscos analisados nos subcapítulos seguintes. 

 
 

Figura 18. Elementos expostos no concelho de Arraiolos 

Fonte: CMA (2018; 2019; 2020), DGT (2019) e IP (2019)  
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4.4 Ciclones e tempestades 

Ao nível de proteção civil, os ciclones violentos e os tornados são os fenómenos meteorológicos associados 

ao vento que poderão gerar situações críticas. 

Um ciclone, também designado por depressão ou centro de baixas pressões, é uma região onde uma 

massa de ar relativamente quente se eleva e favorece um grande desenvolvimento vertical de nuvens. No 

que respeita aos ciclones, o território continental encontra-se sujeito aos efeitos dos ciclones extratropicais 

(originados no hemisfério norte) os quais apresentam uma rotação anti-horária. Embora os ciclones 

extratropicais apresentem um potencial destrutivo inferior ao dos tropicais, o facto é que podem gerar 

estragos avultados. 

Em Portugal, a ocorrência de ciclones violentos é um fenómeno pouco frequente, embora se destaque o 

ciclone de 15 de fevereiro de 1941 que produziu, em poucas horas, estragos em quase todo o território 

continental, com particular incidência na região centro, nomeadamente na cidade de Coimbra, onde se 

registaram ventos máximos da ordem dos 135 km/h (ANEPC, 2019). 

Segundo a classificação utilizada pela ANPEC (escala de Saffir-Simpson), os furacões (o tipo de ciclones 

tropicais mais intensos que dão origem aos ciclones extratropicais) podem apresentar 5 graus distintos de 

intensidade. Na Tabela 19 apresentam-se os danos típicos associados às suas diferentes categorias. 

 

Tabela 19. Caracterização das diferentes categorias de intensidade de furacões (escala Saffir-Simpson) 

CATEGORIA EFEITO 
VELOCIDADE DO 

VENTO (km/h) 
TIPIFICAÇÃO DOS DANOS 

1 MÍNIMO 118-152 

Raízes de árvores abaladas, ramos partidos e derrube das mais 
expostas. Alguns danos em sinalizações públicas e em casas 
móveis (ou pré-fabricadas).  

2 MODERADO 153-176 

Árvores tombadas ou partidas. Alguns vidros de janelas 
partidos; veículos deslocados para fora de rota; 
desprendimento ou descasque da superfície de coberturas e 
anexos, mas sem danos maiores nas construções principais. 
Corte de estradas por risco de inundação ainda antes da 
chegada do centro do furacão.  

3 SIGNIFICATIVO 177-208 
Árvores arrancadas pela raiz. Alguns danos estruturais em 
edifícios pequenos, pelo arrastamento de detritos.  

4 EXTREMO 209-248 

Destruição e arrasto de árvores, sinalizações públicas, postes e 
outro tipo de objetos. Destruição de casas móveis (ou pré-
fabricadas) e danos consideráveis nos telhados, vidros e portas 
dos edifícios mais sólidos.  
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CATEGORIA EFEITO 
VELOCIDADE DO 

VENTO (km/h) 
TIPIFICAÇÃO DOS DANOS 

5 CATASTRÓFICO >249 
Destruição de janelas e portas e colapso completo de alguns 
edifícios.  

Fonte: Adaptado de ANEPC( 2019) 

 

Os tornados são outro fenómeno meteorológico com potencial para gerar estragos avultados devido à 

velocidade do vento. Um tornado caracteriza-se por uma coluna de ar em rotação que se encontra em 

contacto quer com a superfície terrestre quer com nuvens densas e de grande desenvolvimento vertical 

associadas a mau tempo (cumulonimbus) e que se desloca erraticamente. Frequentemente a zona inferior 

do tornado encontra-se também envolta por destroços. Quando ocorre sobre uma massa de água (mar, 

ou grandes rios), o fenómeno recebe a designação de tromba de água. 

A maioria dos tornados apresentam velocidades do vento superiores a 170 km/h e percorrem vários 

quilómetros até acabarem por se dissipar. No entanto, alguns tornados podem apresentar velocidades do 

vento superiores a 350 km/h, alturas superiores 1,5 km e percorrer dezenas de quilómetros. Dentre as diversas 

classificações existentes para a determinação da intensidade dos tornados, a escala Fujita é uma das mais 

aceites, sendo amplamente utilizada internacionalmente (Tabela 20). 

 

Tabela 20. Caracterização das diferentes classificações de intensidades de um tornado 

CLASSIFICAÇÃO INTENSIDADE 
VELOCIDADE DO 

VENTO (km/h) 
DANOS PROVOCADOS 

F0 LEVE <110 

Danos ligeiros. Algumas chaminés poderão apresentar 
estragos; ramos partidos e árvores mal enraizadas 
derrubadas; sinais de trânsito e placards publicitários 
danificados.  

F1 MODERADO 111-180 
Danos moderados. Estragos em telhados; construções pré-
fabricadas arrastadas; automóveis desviados do seu curso. 

F2 SIGNIFICANTE 181-250 

Danos elevados. Estragos na generalidade dos telhados; 
Construções pré-fabricadas destruídas; Carrinhas de caixa 
alta são viradas; Árvores de grandes dimensões são 
derrubadas; destroços tornam-se projéteis.  

F3 SEVERO 251-330 

Danos severos. Telhados destruídos, assim como algumas 
paredes ou muros; carruagens de comboio viradas; derrube 
de elevado número de árvores; automóveis pesados são 
levantados e arremessados. 
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CLASSIFICAÇÃO INTENSIDADE 
VELOCIDADE DO 

VENTO (km/h) 
DANOS PROVOCADOS 

F4 DEVASTADOR 331-420 

Danos devastadores. Algumas casas sofrem danos muito 
significativos; estruturas com fundações pouco resistentes 
são arremessadas a uma distância considerável; os 
automóveis são arremessados e destroços de grandes 
dimensões tornam-se projéteis com elevada energia 
cinética. 

F5 INACREDITÁVEL 421-510 

Danos catastróficos. Elevados danos na generalidade dos 
edifícios; Destroços da dimensão de automóveis poderão 
ser projetados a distâncias superiores a 100 metros; em 
algumas árvores a casca é arrancada; Estruturas de betão 
armado sofrem danos consideráveis. 

F6 FORA DE SÉRIE 511-610 

Estes ventos são muito raros. Os estragos que eles provocam 
são irreconhecíveis. Os estragos provocados pelos tornados 
F-4 e F -5 são vaporizados pelo F-6. Nunca se ouviu falar de 
um F-6, mas estudos pesquisas feitas mostram que ele existe. 

Fonte: Adaptado de ANEPC (2019) 

 

Na Tabela 21 apresentam-se as principais ocorrências de ciclones violentos e tornados ocorridas em 

Portugal Continental, destacando-se os tornados ocorridos em outubro de 2012 na região de Évora e de 

2013 em Montemor-o-Novo, não havendo referência para Arraiolos. 

Tabela 21. Principais ocorrências de ciclones e tempestades 

ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

1941 Ciclone a 15 fevereiro. 

2008 No dia 9 de abril ocorreram dois tornados. 

2009 

Em dezembro registou-se um temporal na região Oeste com ocorrência de ventos fortes à 
superfície, registados durante um período relativamente curto, entre as 4:00 e as 5:00 horas locais. 
Nas estações da rede meteorológica do IM naquela região, foi registado um vento médio de 
cerca de 90 km/h às 4:40 e uma rajada de 142 km/h às 4:50 horas locais (estação de Dois 
Portos/Torres Vedras). 

2010 

Durante o mês de abril houve relatos de tornados e trombas de água em alguns locais do 
Continente (Lisboa, Tavira e Sintra), que provocaram vários estragos. 

Em dezembro houve um tornado na região centro que provocou feridos e graves prejuízos em 
Torres Novas, Tomar, Ferreira do Zêzere e Sertã, o qual pode ser categorizado no nível EF3 da escala 
de Fujita melhorada, correspondente a intensidade do vento (rajada em 3 segundos) 
compreendida entre 218 e 266 km/h. 
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ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2011 

No mês de fevereiro houve vento com rajadas superiores a 100km/h em Portugal Continental: dia 
16 de fevereiro em Coruche 134 km/h, Cabo Carvoeiro 110 km/h e Mogadouro 107 km/h. 

O mês de julho foi, em grande parte, caracterizado pela ocorrência de vento forte no Continente, 
em geral entre os dias 4 e 26. 

Na tarde e noite do dia 23 e madrugada do dia 24 de outubro, com atividade convectiva 
relativamente intensa, originando precipitação forte e vento moderado com rajadas. Novamente 
nos dias 26 e 27 de Outubro, Portugal Continental foi condicionado pela aproximação e passagem 
de um sistema frontal de forte atividade, associado a uma depressão centrada a Noroeste da 
Península Ibérica e que transportou na sua circulação uma massa de ar quente e instável, 
ocorrendo novamente precipitação forte e vento forte com rajadas: Faro, 157km/h, Penhas 
Douradas 131 km/h, Pampilhosa da Serra 121 km/h, Mogadouro 112 km/h e Cabo Carvoeiro 108 
km/h. 

2012 
Neste ano ocorreram 3 tornados: na Lagoa de Albufeira, em maio, na região de Évora, em outubro 
e na região do Algarve (Lagoa-Silves), em novembro, sendo este o mais grave e qualificado como 
F3/T6 (F, Fujita; T, Torro), com intensidade de vento compreendida no intervalo de 256-295 km/h. 

2013 
No dia 03 outubro ocorreu um tornado em Montemor-o-Novo, tendo sido comprovada a 
existência de um funil consistente com a presença da tromba de um tornado. Terá sido um F0/T1 
(rajada 3s, na gama 90-119 km/h) ou, um F1/T2 (rajada 3s, na gama 119-151 km/h). 

2014 

Neste ano foram observados 6 tornados. Três em janeiro (Ferreira do Zêzere, Paredes e junto à praia 
da Luz), um em março (Vilamoura), um em setembro (Aljezur) e um em novembro (Coruche). 

A ”Tempestade Stephanie” (9 de fevereiro) originou precipitação forte, aguaceiros por vezes sob 
a forma de granizo, vento forte com rajadas superiores a 100km/h em vários locais, sendo que a  
rajada máxima, de 134 km/h, foi registada no Cabo da Roca. 

No dia 5 de dezembro houve relatos da ocorrência de um tornado na zona de Cascais. 

2015 

A 17 de outubro o vento atingiu valores excecionalmente elevados do vento médio, entre 70 e 90 
km/h, e rajadas superiores a 140 km/h, sendo de destacar o valor de rajada ocorrido no Cabo da 
Roca, 169 km/h. 

As estações de Cabo da Roca/Sintra (169 km/h, rajada; 140 km/h, vento médio) e Cabo 
Carvoeiro/Peniche (130 km/h, rajada; 98 km/h, vento médio) registaram os valores mais elevados 
entre as estações meteorológicas do IPMA na região. Valores de rajada superiores a 130 km/h 
foram igualmente registados em estações meteorológicas não oficiais, nomeadamente as de 
Alcabideche/Cascais (133 Km/h) e em Cova da Moura/Torres Vedras (136 km/h). 

2016 

Nos dias 9 a 11 de janeiro ocorreram valores elevados da quantidade de precipitação e vento 
forte. Os maiores valores de rajada do vento ocorreram nas estações meteorológicas de Guarda 
e Mogadouro: 110.5 km/h e 103.0 km/h, respetivamente. Na madrugada do dia 10 ocorreu um 
tornado em Lavra, concelho de Matosinhos. 

No período de 23 a 25 de outubro de 2016 ocorreu tempo adverso, no litoral norte e centro no dia 
23, e nos dias 24 e 25 nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela. O vento 
predominou do quadrante sul, mais intenso no período de 21 a 25, em que soprou por vezes forte 
e com rajadas da ordem de 90 km/ h nas terras altas. No dia 24 foram relatadas várias ocorrências 
de fenómenos extremos de vento, compatíveis com tornado, na região sul, nomeadamente nos 
concelhos de Serpa, Vidigueira, Olhão e Tavira. 
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ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2017 

No período de 1 a 4 de fevereiro, devido à passagem de várias perturbações frontais ocorreu 
períodos de chuva regiões norte e centro e que por vezes foi forte no Minho e no Douro Litoral e o 
vento foi moderado a forte no litoral oeste, com rajadas da ordem de 60-80 km/h, e forte a muito 
forte nas terras altas, com rajadas da ordem de 100-110 km/h. O valor mais elevado ocorreu na 
estação meteorológica da Guarda às 04:20 UTC, 129.6 km/h, valor que ultrapassou o anterior 
máximo (129.2 km/h em 23 de janeiro de 2009). 

2018 

A 13 de janeiro foi relatada a ocorrência de um tornado na região de Cascais. 

No dia 16 de março ocorreram 2 tornados, um por volta das 16 UTC, na zona costeira entre Faro e 
V. R. Santo António e, o outro, cerca das 17:30 UTC, na zona de Viana do Castelo. 

No dia 13 de abril ocorreu um tornado em Albufeira. 

De salientar ainda nos dias 13 e 14 de outubro, a passagem da tempestade Leslie, que originou 
ventos muito fortes nos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Viseu. Destaca-se o valor da 
rajada, 176 km/h, registado na estação meteorológica de Figueira da Foz/Vila Verde às 21:40 UTC 
do dia 13, que corresponde ao valor mais elevado registado em estações da rede meteorológica 
nacional (máximo anterior de 169 km/h em 17 de outubro de 2015). 

Fonte: IPMA (2019) 

 

 Localização do risco 

4.4.1.1 Suscetibilidade 

No que respeita a ciclones violentos, pode considerar-se que as zonas de Portugal Continental mais 

próximas da costa serão as mais suscetíveis à ocorrência de um ciclone de elevada intensidade, 

verificando-se que o concelho de Arraiolos se encontra entre 70 e 110 km da linha de costa. No entanto, 

no que respeita à diferenciação de áreas de suscetibilidade no concelho de Arraiolos, considera-se que 

estando a direção do vento dependente do posicionamento do centro da depressão é de difícil previsão 

as zonas mais expostas ao fenómeno. 

Relativamente aos tornados, face ao cariz errático e não padronizável do fenómeno, a espacialização 

torna-se impossível, pelo que se assume que a suscetibilidade à ocorrência é idêntica em todos os locais 

do concelho. 

 

4.4.1.2 Principais elementos expostos 

Os tornados apresentam um potencial destrutivo elevado, podendo afetar praticamente todas as 

infraestruturas existentes nos locais afetados. As exceções são as grandes infraestruturas concebidas de raiz 

para suportar integralmente esses impactes, como pontes, viadutos, barragens, etc. Neste sentido, os 
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principais elementos expostos a ciclones violentos e tornados são as infraestruturas sensíveis, como unidades 

de saúde, escolas, creches e lares de idosos. 

As rodovias são igualmente locais suscetíveis, uma vez que poderão aí ocorrer vários acidentes (colisões, 

despistes e acidentes com destroços projetados pelo vento) dos quais poderão resultar um elevado número 

de vítimas. Na Tabela 22 são identificados os principais elementos expostos ao risco de ciclones violentos e 

tornados. 

Tabela 22. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade elevada a ciclones e tempestades 

 
PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 População em geral (em particular a que se encontre a circular em vias pedonais ou em 
rodovias); 

 População sensível (idosos e crianças, devido a dificuldades em se proteger 
adequadamente quando são surpreendidos pelo fenómeno ou pela dificuldade em os 
direcionar para instalações alternativas). 

SOCIO ECONOMIA 

 Habitações em geral; 

 Unidades de saúde; 

 Lares de idosos; 

 Estabelecimentos de ensino, em particular jardins de infância e creches; 

 Unidades agrícolas e pecuárias; 

 Unidades industriais; 

 Linhas elétricas e telefónicas; 

 Rodovias (acumulação de destroços projetados pelo vento nas vias, queda de árvores e 
danos em postes e painéis de sinalização rodoviária). 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

Como ocorrência-tipo considera-se a formação de um tornado no concelho que percorre vários 

quilómetros e que afeta zonas urbanas, rodovias e unidades agrícolas, pecuárias e industriais. 

 

4.4.2.1 Grau de probabilidade 

Embora não existam registos referentes à ocorrência deste tipo de fenómeno meteorológico no concelho, 

o facto é que estes fenómenos têm vindo a aumentar a sua frequência em Portugal Continental, 

verificando-se terem ocorrido dois tornados na sua vizinhança, nomeadamente a ocorrência em 2012 na 
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região de Évora e em 2013 em Montemor-o-Novo. Neste sentido, tendo como referência o histórico 

nacional, entende-se como boa aproximação, considerar que a ocorrência de ciclones violentos ou 

tornados no concelho de Arraiolos apresenta um grau de probabilidade médio-alto (período de retorno 

entre 10 e 25 anos). 

 

4.4.2.2 Grau de gravidade 

Embora os tornados também tenham um elevado potencial destrutivo, a sua área de ação é bastante 

mais localizada e limitada no tempo e espaço do que a dos ciclones. Contudo, o facto de estes 

apresentarem um elevado nível de imprevisibilidade, faz com que os danos gerados possam ser críticos. 

Para a ocorrência-tipo estabelecida, considerou-se o grau de gravidade moderado, resultante de um 

reduzido número de vítimas-padrão e do funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços 

indisponíveis, verificando-se perdas moderadas e necessidade de assistência financeira. Os impactes no 

ambiente serão pequenos e sem efeitos duradouros. Na Tabela 23 indicam-se os principais impactes que 

poderão estar associados à ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 23. Principais impactes da ocorrência-tipo de ciclones e tempestades 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 

 Número reduzido de vítimas-padrão 
(embora não seja de excluir a 
ocorrência de vítimas mortais, as vítimas 
deverão apresentar maioritariamente 
ferimentos ligeiros resultantes de 
impactes de destroços projetados pelo 
vento). 

Reduzido 

Moderado 

SOCIOECONOMIA 

 Edifícios de habitação com danos em 
telhados, janelas e chaminés; 

 Danos nas redes elétrica (linhas e 
postes) e de telecomunicações 
(antenas, linhas e postes); 

 Unidades de saúde com 
funcionamento condicionado 
(ausência de eletricidade e possíveis 
infiltrações provocadas por danos no 
telhado); 

 Lares de idosos do concelho com 
necessidades de apoio (janelas partidas 
e telhados danificados); 

 Encerramento de escolas, creches e 
jardins-de-infância (devido a danos e 
falhas no abastecimento de 
eletricidade); 

 Perdas financeiras em unidades 
agrícolas e pecuárias (danos em 
instalações); 

 Restrições momentâneas na operação 
de unidades industriais (falhas de 
abastecimento de eletricidade); 

 Vias obstruídas por destroços e árvores 
caídas. 

Moderado 

AMBIENTE 

 Os impactes no ambiente deverão 
encontrar-se associados 
maioritariamente à queda de árvores e 
ramos. 

Reduzido 

 

 

4.4.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco elevado (Tabela 24). 
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Tabela 24. Classificação do risco da ocorrência-tipo de ciclones e tempestades 

COMPONENTES DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo Médio 

MÉDIO-ALTO 

PR: 10 a 25 anos 
Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO  

Pop: Reduzido 

Soc: Moderado 

Amb: Reduzido 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo Moderado ELEVADO Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.5 Ondas de calor 

As ondas de calor são acontecimentos climáticos normais e recorrentes, podendo as suas características 

climáticas variar com as condições meteorológicas típicas de um determinado local. Embora não exista 

uma definição rigorosa e universal para uma onda de calor com impactes na saúde, em termos gerais 

pode dizer-se que uma onda de calor corresponde a um período de alguns dias consecutivos, da época 

mais quente, com temperaturas máximas superiores à média usual para a época (IPMA, 2019a). Em Portugal 

Continental os critérios mais comuns são os definidos pelo: 

 Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas (DGS, 2015) que considera vários 

critérios, entre os quais alguns critérios climáticos, dos quais se destacam: 

o 3 dias consecutivos com temperaturas máximas observadas e 2 dias com previsões, na 

prática resulta em 5 dias seguidos de temperaturas iguais ou superiores a 35ºC nos meses 

de maio a junho, e iguais ou superiores a 38ºC, nos meses de julho, agosto e setembro, no 

caso do alerta vermelho; 

o 1 dia com temperatura máxima observada e 2 dias com previsões de temperaturas iguais 

ou superiores a 32ºC e inferiores a 35ºC, nos meses de maio e junho, e iguais ou superiores 

a 35ºC e inferiores a 38ºC, nos meses de julho a setembro, no caso do alerta amarelo; 

o Temperaturas mínimas, nos meses de maio a setembro, acima da temperatura de conforto 

(21-23ºC), ou seja, 2 dias consecutivos de temperaturas mínimas observadas entre 24 e 26ºC 

e igual previsão para 2 dias, no caso do alerta amarelo (na prática, resulta em 4 dias com 

temperaturas iguais ou superiores a 24ºC ou 26ºC), e 4 dias com temperaturas mínimas 

iguais ou superiores a 26ºC no caso do alerta vermelho. 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA,2020c), que considera que uma onda de calor 

ocorre quando, num intervalo de pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura máxima diária é 

superior em 5ºC ao valor médio diário no período de referência (HWDI – Heat Wave Duration Index, 

de acordo com Organização Meteorológica Mundial). Esta definição encontra-se, no entanto, 

mais relacionada com o estudo e análise da variabilidade climática do que com os impactes na 

saúde humana de temperaturas extremas, não sendo seguida pela Direção-Geral da Saúde (DGS). 

No âmbito do PMEPCA considera-se o critério da Direção-Geral da Saúde, correspondente ao alerta 

vermelho aplicado às temperaturas máximas e mínimas, uma vez que se encontra intimamente associado 

aos efeitos negativos na saúde humana. 
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As ondas de calor, que podem ocorrer em qualquer altura do ano, são mais notórias e sentidas pelos seus 

impactes quando ocorrem nos meses de verão (junho, julho e agosto), sendo junho o mês de verão em que 

as ondas de calor ocorrem com maior frequência em Portugal Continental. De notar que desde a década 

de 90 o número de ocorrências deste fenómeno tem aumentado consideravelmente, sendo que o intervalo 

de tempo entre duas ocorrências distintas é cada vez menor. De facto, o risco de ondas de calor será 

majorado com as alterações climáticas, tanto ao nível da frequência como da intensidade das 

ocorrências. A contribuir para esta tendência soma-se a tendência da temperatura média e da 

temperatura máxima subirem mais (cerca de 1,1ºC-1,6ºC) precisamente nos meses mais quentes (de junho 

a outubro). No mesmo sentido, o número de dias quentes (máxima superior a 35°C) e de noites tropicais 

(mínimas superiores a 20°C) tenderão a aumentar no verão. (ANEPC, 2019). 

Merecem particular referência, pela intensidade, duração e extensão espacial e também pelos impactes 

socioeconómicos, as ondas de calor de junho de 1981, julho de 1991, julho/agosto de 2003 e junho/julho 

/agosto de 2013 (IPMA, 2019). 

No distrito de Évora, as ondas de calor são consideradas como acontecimentos climáticos recorrentes, 

acontecendo normalmente durante a época estival, destacando-se a onda de calor ocorrida em 2003, 

durante a qual ocorreram 187 óbitos e um excesso de 85 óbitos no distrito. (ANPC, 2014) 

Seguindo o critério da Direção-Geral de Saúde, da análise dos dados disponibilizados da estação 

climatológica de Évora (n.º 557),  no período entre 1971-2000, apenas se pode referir que nos meses de 

maio a outubro se verificaram, em média, 50,8 dias com temperatura máxima do ar >30ºC, não sendo 

contudo possível assumir diretamente que, neste período, tenham ocorrido ondas de calor uma vez que 

não são analisadas medições diárias. 

Recorrendo aos registos da temperatura máxima da Estação Climatológica da Barragem do Divor fez-se 

uma análise da incidência de ondas de calor no concelho de Arraiolos, nos 20,5 anos disponíveis, entre o 

período de outubro de 1979 a março de 2000. Esta estação localiza-se no concelho e possui dados de 

temperatura do ar máxima e mínima diária disponíveis (no site do SNIRH/APA)9. Aplicando o critério da 

temperatura máxima diária, no período em análise, registaram-se 7 ondas de calor, a grande maioria nos 

meses de julho a setembro, destacando-se os períodos entre 18 e 24 de julho de 1995 (7 dias com uma 

média de 40,9ºC), entre 14 a 18 de junho de 1991 (5 dias com uma média de 40,5ºC) e entre 3 e 12 de 

agosto de 1990 (10 dias, com uma média de 39,2ºC). Por outro lado, analisando-se os registos de 

temperaturas mínimas iguais ou superiores a 26ºC, verifica-se não haver qualquer situação de aplicação do 

critério estabelecido pela DGS. 

Por sua vez, de acordo com os Boletins Climáticos do IPMA10 relativos ao período 2003 a 2019 (IPMA, 2019), 

 
9 https://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=2&idItem=1&objCover=920123704&objSite=920685506. 
10 http://www.ipma.pt/pt/publicacoes/boletins.jsp?cmbDep=cli&cmbTema=pcl&idDep=cli&idTema=pcl&curAno=-1. 
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no concelho de Arraiolos e restantes concelhos do distrito de Évora, as ondas de calor são fenómenos 

climáticos recorrentes, ocorrendo normalmente durante o verão. Na Tabela 25 identificam-se as principais 

ocorrências de ondas de calor suscetíveis de terem afetado o concelho de Arraiolos e o distrito de Évora. 

Tabela 25. Ondas de calor registadas no concelho de Arraiolos entre 2003 e 2019 

ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2003 

A onda de calor de 29 julho a 14 agosto, a mais longa registada desde 1941, com  uma duração 
de 16 a 17 dias no interior Norte, Centro e parte da região Sul, registou-se no concelho de Arraiolos 
com uma duração 16 a 17 dias nas três freguesias mais interiores e com 11 a 15 dias nas outras duas 
freguesias.  

No distrito de Évora, esta onda de calor teve, predominantemente, a mesma duração entre 16 e 17 
dias, verificando-se que apenas a zona mais litoral do concelho de Montemor-o-Novo registou 6 a 
10 dias de onda de calor.  

Devido a esta onda de calor, ocorreram várias mortes e as temperaturas altas, com ventos fortes e 
baixa humidade do ar originaram a propagação de fogos florestais em todo o País. 

2005 

Neste ano ocorreram duas ondas de calor em Portugal Continental, nos períodos de 30 de maio a 
11 de junho e de 15 a 23 de junho, verificando-se que ambas afetaram o concelho de Arraiolos 
durante 8 a 9 dias. 

No distrito de Évora, a primeira onda de calor teve maior expressão, com uma duração entre 10 e 
11 dias, nomeadamente nos concelhos de Estremoz e Borba, verificando-se que a duração de 6 a 
7 dias só atingiu praticamente, o concelho de Montemor-o-Novo. 

2006 

Neste ano ocorreram cinco ondas de calor no período de 24 de maio a 9 de setembro, 
verificando-se que só a quarta (de 2 a 13 de agosto) não atingiu o concelho de Arraiolos. 

As mais gravosas para o concelho ocorreram entre 7 e 18 de julho e de 27 a 9 de setembro e 
duraram entre 10 a 11 dias. 

O distrito de Évora, não difere do referido, verificando-se, contudo que os concelhos do interior 
escaparam à primeira onda de calor que ocorreu entre 24 de maio e 1 de junho.  

2009 

Durante este ano ocorreram 7 ondas de calor em Portugal Continental: 2 na primavera, 3 no verão 
e 2 no outono, verificando-se que todas elas afetaram o concelho de Arraiolos, tendo sido a mais 
gravosa a que se iniciou entre 7 e 9 de março e que afetou o concelho entre 9 a 12 dias. 

O distrito de Évora, não difere do referido. 

2010 

Neste ano ocorreram duas ondas de calor que afetaram o concelho de Arraiolos entre 6 a 7 dias. 

No distrito de Évora, para além do referido verifica-se que os concelhos de Portel e de Reguengos 
de Monsaraz não foram, na maioria dos seus territórios, atingidos pela primeira onda de calor. 
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ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2011 

Neste ano ocorreram quatro ondas de calor que atingiram o concelho de Arraiolos e em 
semelhança o distrito de Évora, verificando-se que as mais gravosas ocorreram entre 4 a 18 de abril 
e de 9 a 21 de outubro, afetando o concelho de Arraiolos entre 12 a 14 dias e 10 dias 
respetivamente. 

2012 
A onda de calor ocorrida entre 9 e 17 de maio teve uma duração de 9 a 10 dias abrangendo todo 
o território do concelho de Arraiolos e restante território do distrito de Évora.  

2013 

Neste ano ocorreram três ondas de calor nos meses de verão, sendo o concelho de Arraiolos 
apenas afetado, durante 8 a 9 dias pela onda de calor que teve início a 3 de julho e se estendeu 
até ao dia 13. 

Com exceção do concelho de Vendas Novas e de parte do concelho de Montemor-o-Novo, que 
apenas foram afetados durante 6 a 7 dias, todo o restante território do distrito de Évora foi afetado 
durante 8 a 9 dias pela mesma onda de calor.  

2014 
No ano de 2014 ocorreram 4 ondas de calor em Portugal Continental, destacando-se a de 
outubro, entre 17 e 27, que afetou o concelho de Arraiolos e todo o distrito de Évora entre 7 e 8 
dias. 

2015 

Neste ano ocorreram 7 ondas de calor em Portugal Continental: 3 na primavera (1 em março, 2 em 
maio), 3 no verão (2 em junho, 1 em julho) e 1 no outono (novembro), verificando-se que o 
concelho de Arraiolos foi afetado pela onde a calor de março, maio e junho, sempre com uma 
duração de 9 a 10 dias. 

Referindo ao distrito de Évora verifica-se que o concelho de Mourão e que o concelho de Évora 
também foi afetado nas ondas de calor de julho e novembro, durante 6 dias e 8 dias 
respetivamente. 

2017 

No ano de 2017 ocorreram 7 ondas de calor em Portugal Continental: 2 na primavera (1 em abril e 
1 em maio), 2 no verão (1 em junho, 1 em julho) e 3 no outono (2 em outubro e 1 em novembro), 
verificando-se que o concelho de Arraiolos foi afetado em todas elas. Com exceção da onda de 
calor de julho que afetou o concelho durante 6 dias, em todas as outras ondas de calor o 
concelho de Arraiolos foi afetado durante entre 11 a 16 dias. 

O distrito de Évora apresentou o mesmo registo, verificando-se, contudo que o concelho de 
Mourão não sofreu a onda de calor que ocorreu em julho.  

2018 

No ano de 2018 ocorreram 5 ondas de calor em Portugal Continental: 2 no verão (1 em junho, 1 em 
agosto) e 3 no outono (2 em setembro e 1 em outubro), verificando-se que o concelho de Arraiolos 
foi afetado pelas ondas de calor de agosto e setembro, durante 6 e 7 a 8 dias respetivamente. 

Todo o distrito de Évora foi igualmente atingido, durante os mesmos números de dias, na onde de 
calor que se fez sentir em agosto, verificando-se que na de setembro a zona de Mourão apenas foi 
atingida durante 6 dias.  
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ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2019 
Neste ano acorreram 3 ondas de calor em Portugal Continental: 1 em fevereiro, 1 em março e uma 
em maio, contudo só a de maio afetou o concelho de Arraiolos e o distrito de Évora durante 9 dias 
com exceção da zona interior de Mourão e Alandroal que foi afetada ao longo de 11 dias. 

Fonte: IPMA (2019) 

 

 

 Localização do risco 

4.5.1.1 Suscetibilidade 

No que se refere a ondas de calor, verifica-se que em Portugal Continental as regiões com maior 

suscetibilidade à ocorrência de ondas de calor são as zonas do interior Centro e Nordeste Transmontano. 

Como se pode observar na Tabela 25, o concelho de Arraiolos localiza-se numa zona geralmente bastante 

afetada por ondas de calor, o que alerta para a necessidade dos agentes de proteção civil e entidades 

de apoio terem definidos procedimentos que visem a mitigação deste risco, nomeadamente adotando 

medidas de autoproteção. 

 

4.5.1.2 Principais elementos expostos 

As ondas de calor têm um grande impacte na saúde humana e contribuem também para a criação de 

condições propícias à propagação de incêndios rurais. A consequência deste fenómeno térmico extremo 

tem relação direta na saúde humana provocando alterações ao nível do estado fisiológico, em particular 

nos grupos de população idosa, crianças e pessoas com doenças de coração e vias respiratórias. 

De acordo com o referido, a população do concelho é o principal elemento exposto a ondas de calor. 

Entre os grupos da população para os quais os perigos associados a uma onda de calor são maiores, 

destacam-se sobretudo os idosos, mas também os recém-nascidos e as crianças. Os lares de idosos, escolas 

e outros pontos de concentração destes grupos, podem constituir locais críticos que, dependendo da 

duração e intensidade da onda de calor, poderão ser alvo de medidas extraordinárias (ex.: deslocação 

de idosos e encerramento de escolas). Os edifícios e habitações de baixa qualidade, nomeadamente nos 

principais aglomerados habitacionais, também constituem zonas particularmente expostas a este tipo de 

evento devido à falta generalizada de condições de isolamento térmico e de sistemas de aquecimento. 
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Na Tabela 26 são identificados os principais elementos expostos a ondas de calor. 

Tabela 26. Principais elementos expostos a ondas de calor 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 População sensível em geral (idosos, crianças e pessoas obesas ou portadoras de doenças 
crónicas); 

 População sensível concentrada nos principais aglomerados populacionais do concelho, 
destacando-se as freguesias de Arraiolos e do Vimeiro onde existe maior número de pessoas 
com idades igual ou superior a 65 anos (730 e 562 respetivamente), e em estabelecimentos 
de ensino, centros de dia e lares de idosos. 

SOCIOECONOMIA 

 Serviços de saúde; 

 Estabelecimentos de ensino, em particular jardins de infância e creches do concelho; 

 Infraestruturas de ação social como lares de idosos e centros sociais; 

  Locais de apoio a população carenciada. 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada considera uma onda de calor, na época de verão, de um mínimo de 5 dias 

seguidos com temperaturas máximas diárias superiores a 35ºC, nos meses de maio e junho, e 5 dias com 

temperaturas superiores a 38ºC entre julho e setembro, que leva a um aumento de hospitalizações (e 

respetivo transporte de doentes) na população mais sensível (em particular idosos e doentes crónicos) e à 

ocorrência de óbitos associados ao evento. 

 

4.5.2.1 Grau de probabilidade 

As ondas de calor podem ocorrer em qualquer altura do ano, mas em Portugal Continental os seus efeitos 

são mais notórios e sentidos nos meses de verão (junho, julho e agosto), devido aos seus impactes nas 

pessoas e no ambiente (seca e incêndios). Por outro lado, são fenómenos que geralmente atingem uma 

ampla extensão territorial e, por esse motivo, quando ocorre uma onda de calor em Portugal Continental, 

os seus efeitos sentem-se na generalidade do território. Contudo, a intensidade com que estas ondas 

ocorrem não é idêntica em todas as regiões e, regra geral, as regiões costeiras beneficiam do efeito 
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amenizador do mar em relação à temperatura, sendo que, nestas regiões os extremos térmicos são 

atenuados, não se atingindo por isso temperaturas tão elevadas como as atingidas nas zonas interiores. 

Apesar disso, é importante assinalar que a influência marítima faz com que o teor de humidade do ar seja 

mais elevado, o que tende a acentuar os efeitos do calor no corpo humano devido à menor eficácia do 

mecanismo natural de arrefecimento (transpiração). 

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

características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Assim, com base em registos da 

temperatura máxima da Rede de Monitorização do SNIRH para a Barragem do Divor, situada no concelho 

de Arraiolos (distrito de Évora), verificaram-se no período analisado (outubro de 1979 a março de 2000), 7 

ondas de calor (período de retorno de 2,93 anos), com a intensidade prevista na ocorrência-tipo, pelo que 

se considera o grau de probabilidade elevado a ocorrência de uma onda de calor no concelho de 

Arraiolos. 

Adicionalmente, tendo em consideração os registos históricos das ocorrências de ondas de calor, 

enumerados nos Boletins Climáticos do IPMA e identificados na Tabela 25 verificou-se que no concelho de 

Arraiolos, no período 2003 a 2019 (17 anos), ocorreram 39 ondas de calor (período de retorno de 0,4 anos, 

o que confirma a tendência para o aumento deste tipo de fenómeno, não influenciando, contudo, a 

classificação do grau de probabilidade pelo facto do critério utilizado pelo IPMA ser distinto do utilizado 

pela DGS – ocorrência tipo – e por não se disponibilizar de dados que permitam averiguar os valores de 

temperatura diários durante os dias de onda de calor. 

Neste contexto, considera-se que Arraiolos possui um grau de probabilidade elevado a ocorrência de ondas 

de calor semelhantes à ocorrência-tipo. 

 

4.5.2.2 Grau de gravidade 

A avaliação do impacte esperado de uma onda de calor intensa na população de Arraiolos teve por base 

os valores estimados pela Direcção-Geral da Saúde no ano de 2003. Naquele ano, a maior onda de calor 

gerou 1.953 óbitos a nível nacional. Destes, cerca de 90% foram de indivíduos com idade superior ou igual 

a 75 anos e, na sua maioria, ficaram a dever-se a complicações ao nível do sistema cardiovascular. Note-

se que, apesar do número de óbitos em idosos e doentes tender a aumentar durante a ocorrência de 

ondas de calor, é de assinalar o facto de se verificar frequentemente, após um surto de calor, uma 

diminuição da mortalidade. Isto é, as ondas de calor parecem acelerar alguns óbitos que acabariam 

sempre por ocorrer passado pouco tempo. 
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Não obstante a impossibilidade de avaliar detalhadamente os danos associados a uma onda de calor no 

concelho11, pode utilizar-se como aproximação a proporção distrital verificada em 2003 (85 mortos em 174 

mil habitantes) (DGS, 2004). A partir desta aproximação e tendo em conta a população residente no 

concelho em 2011 (7.363 residentes), obtém-se para o concelho de Arraiolos, a estimativa de 4 mortos 

decorrentes de uma onda de calor. 

Neste sentido, para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade reduzido, resultante 

de um número moderado de vítimas-padrão e um nível reduzido de constrangimentos na comunidade, 

sem se verificar perdas financeiras. O impacte no ambiente deverá ser pequeno e sem efeitos duradouros. 

Na Tabela 27 indicam-se os principais impactes que poderão estar associados à ocorrência-tipo 

considerada. 

Tabela 27. Principais impactes da ocorrência-tipo para ondas de calor 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 
 Número reduzido de mortos e feridos, 

relativos a desidratações (inferior a 5 
vítimas). 

Reduzido 

Reduzido 
SOCIOECONOMIA 

 Aumento de procura de serviços de 
saúde (cuidados médicos e transporte 
de doentes); 

 Eventual encerramento de escolas 
devido a aclimatação ou ventilação 
desadequadas; 

 Acompanhamento da população 
desfavorecida (Segurança Social, e 
outros serviços de ação social). 

Residual 

AMBIENTE 
 Não são de esperar impactes 

significativos no ambiente. 
Reduzido 

 

 

4.5.2.3 Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco (Tabela 18), da combinação dos graus de gravidade e de probabilidade 

da ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 28). 

 
11 No concelho de Arraiolos não existem registos históricos que permitam averiguar, com rigor, o número de vítimas 
relacionadas com a ocorrência de períodos de calor intenso. 
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Tabela 28. Classificação do risco da ocorrência-tipo de ondas de calor 

COMPONENTES DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo Médio Médio-alto 

ELEVADO 

PR: < 10 anos 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual 

REDUZIDO 

Pop: Reduzido 

Soc: Residual 

Amb: Reduzido 

Moderado 

 
Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.6 Ondas de frio 

Uma onda de frio consiste numa descida anómala da temperatura do ar face aos valores esperados para 

o período do ano em que ocorre, produzida por uma massa de ar frio e geralmente seco que se desenvolve 

sobre uma área continental. Durante uma onda de frio ocorrem reduções significativas, por vezes 

repentinas, das temperaturas diárias, podendo as temperaturas mínimas atingir vários graus negativos. 

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

num período de pelo menos 6 dias consecutivos, a temperatura mínima do ar é inferior em 5ºC ao valor 

médio das temperaturas mínimas diárias no período de referência. Contudo, esta definição depende das 

temperaturas mínimas do mês e da região analisada, o que faz com que nas regiões mais quentes e/ou 

nas épocas habitualmente mais quentes do ano possam ser classificadas ondas de frio em períodos ainda 

com temperaturas relativamente altas. Este tipo de onda de frio, apesar de em termos meteorológicos 

constituir efetivamente uma onda de frio, não representa uma situação sensível no que respeita à proteção 

civil. Para contrariar este constrangimento, acrescentou-se à definição o critério utilizado para a emissão 

dos avisos meteorológicos relativamente ao "tempo frio" (IPMA, 2020c). Assim, considerou-se que uma onda 

de frio só ocorre quando , num período superior a 48 horas, a temperatura mínima varia entre -2ºC e -4ºC, 

gerando a emissão de aviso laranja por parte do IPMA, para o concelho de Arraiolos. 

Em Portugal Continental, os episódios de frio extremo, predominantemente associados aos meses de 

inverno (dezembro, janeiro e fevereiro), ocorrem com reduzida frequência e são, normalmente, de curta 

duração e de fraca intensidade, quando comparados com o que se verifica noutras regiões da Europa à 

mesma latitude. Devido à sua intensidade, duração, extensão espacial e também pelos impactes 

socioeconómicos merecem destaque as ondas de frio de novembro de 1980, fevereiro de 1983 e janeiro 

de 1985, que afetaram grande parte de Portugal Continental. Em particular, realça-se a onda de frio que 

ocorreu entre 7 e 16 de janeiro de 1985, durante a qual se registaram as temperaturas mínimas mais baixas 

do período de 1980-2010, nas estações do Porto, Beja e Faro12. 

No contexto do aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal, os índices 

relacionados com tempo frio tenderão a reduzir. Deste modo, dias de geada, dias consecutivos muito frios 

(com mínima inferior a 7°C) e ondas de frio irão decorrer com menor incidência e menor intensidade. O 

número de dias em onda de frio serão mais raros. No caso particular dos dias de geada, espera-se também 

que a mediana da redução do número de dias de geada (mínima inferior a 0ºC) no inverno seja de 5 dias 

(no Norte), 3 dias (no Centro), 2 dias (no Alentejo) e 0 dias na (Área Metropolitana de Lisboa e Algarve) 

(ANEPC, 2019). 

 
12 Botelho, Filipe; Ganho, Nuno. (2013). Episódios de frio extremo em Portugal Continental: intensidade, contrastes 
espaciais e causas sinópticas. Cadernos de Geografia n.º 32. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
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No concelho de Arraiolos, de acordo com os dados disponibilizados13, no período entre 1971-2000, apesar 

de se terem verificado temperaturas negativas nos meses de janeiro (-2,9ºC), fevereiro (-1,4ºC), março (-

1,8ºC) e dezembro (-1,5ºC), não é possível assumir diretamente que, neste período, tenham ocorrido ondas 

de frio uma vez que não foram analisadas as medições diárias. 

Neste sentido, recorreu-se aos registos da temperatura mínima da Estação Climatológica da Barragem do 

Divor (Arraiolos) fazendo-se uma análise da incidência de ondas de frio no concelho de Arraiolos, nos 20,5 

anos disponíveis. No período em análise (outubro de 1979 a março de 2000), registou-se 1 onda de frio, entre 

21 e 22 de dezembro de 1979 (2 dias com média de -2,2ºC). 

Em complemento, da consulta dos Boletins Climáticos14, de 2003 a 2019, verifica-se que apesar de terem 

ocorrido algumas ondas de frio em Portugal Continental, nomeadamente nos distritos vizinhos de Setúbal e 

Portalegre, nos anos de 2005, 2007, 2008, 2011 e 2012, no concelho de Arraiolos apenas se registou uma 

onda de frio, em 2011, que afetou o concelho durante 3 dias (Tabela 29). 

Tabela 29. Ondas de frio registadas no concelho de Arraiolos, entre 2003 e 2019 

ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2007 
Regista-se a ocorrência de 1 onda de frio em 11 de dezembro, com duração de 6 dias, que 
atingiu o concelho de Mora, mas que não atingiu o concelho de Arraiolos. 

2011 
No início de fevereiro verificou-se a ocorrência de uma onda de frio que atingiu o concelho de 
Arraiolos entre 1 a 3 dias. 

Fonte: IPMA, (2019) 

 

 Localização do risco 

4.6.1.1 Suscetibilidade 

As ondas de frio são fenómenos que afetam grandes áreas, no caso de Portugal, chegam a afetar quase 

a totalidade do território continental. A nível municipal não é possível diferenciar zonas que se encontrem 

especialmente suscetíveis a este fenómeno, considerando-se que toda a área do concelho se encontra 

igualmente exposta nas situações em que se encontre sujeito a uma onda de frio. 

 

 
13 IPMA. Normais Climatológicas da Estação Meteorológica de Évora (n.º 557; latitude 38o34’N; longitude 07º54’W; Altitude 
309 m), referentes ao período 1971-2000. 
14 http://www.ipma.pt/pt/publicacoes/boletins.jsp?cmbDep=cli&cmbTema=pcl&idDep=cli&idTema=pcl&curAno=-1. 
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4.6.1.2 Principais elementos expostos 

Os elementos expostos situados em zonas de elevada suscetibilidade correspondem essencialmente à 

população aí presente. Entre a população presente, os grupos mais vulneráveis são os idosos, as crianças 

e os sem-abrigo15. Os lares de idosos, escolas e outros pontos de concentração destes grupos podem 

constituir, portanto, locais críticos que, dependendo da duração e intensidade da onda de frio, poderão 

ser alvo de medidas extraordinárias (ex.: deslocação de idosos e encerramento de escolas). As zonas 

urbanas degradadas com habitações de baixa qualidade também constituem zonas particularmente 

expostas a este tipo de evento devido à falta generalizada de condições de isolamento térmico e de 

sistemas de aquecimento. Na Tabela 30 são identificados os principais elementos expostos a ondas de frio. 

Tabela 30. Principais elementos expostos a ondas de frio 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 População sensível em geral (idosos, crianças e portadores de doenças crónicas); 

 População sensível concentrada em locais críticos dos principais aglomerados populacionais 
do concelho (Arraiolos, Vimieiro e Igrejinha), destacando-se os estabelecimentos de ensino, 
centros de dia e lares de idosas. 

SOCIOECONOMIA 

 Serviços de saúde; 

 Estabelecimentos de ensino, em particular jardins de infância e creches; 

 Infraestruturas de ação social como lares de idosos e centros sociais. 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada considera uma onda de frio quando, num período superior a 48 horas, a 

temperatura mínima varia entre -2ºC e -4ºC (valor a partir do qual se dá o aviso laranja por parte do IPMA 

para o distrito da Évora). 

 

 
15 Nos Censos de 2011 não se registava a presença de população sem-abrigo no concelho. 
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4.6.2.1 Grau de probabilidade 

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

características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Assim, com base em registos da 

temperatura mínima da Rede de Monitorização do SNIRH para a Estação Climatológica da Barragem do 

Divor, verificou-se, no período analisado (outubro de 1979 a março de 2000), uma onda de frio (período de 

retorno de 20,5 anos), com a intensidade prevista na ocorrência-tipo, pelo que se considera o grau de 

probabilidade médio-alto a ocorrência de uma onda de frio no concelho de Arraiolos. 

Adicionalmente, tendo em consideração os registos históricos das principais ocorrências de ondas de frio 

constantes dos Boletins Climáticos do IPMA e identificados na Tabela 29, verificou-se que no concelho de 

Arraiolos, no período 2003 a 2019 (17 anos), também só ocorreu uma onda de frio (período de retorno 17 

anos), o que confirma o grau de probabilidade médio-alto de ocorrência deste tipo de fenómeno no 

concelho de Arraiolos. 

 

4.6.2.2 Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo em análise considerou-se o grau de gravidade residual, em resultado de não haver 

relato de vítimas, da ausência de constrangimentos na comunidade, não se tendo igualmente verificado 

perdas financeiras e impactes no ambiente. Na Tabela 31 indicam-se os principais impactes que poderão 

estar associados à ocorrência-tipo considerada. 

Tabela 31. Principais impactes da ocorrência-tipo para ondas de frio 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO  Não há feridos nem vítimas mortais. Residual 

Residual SOCIOECONOMIA 

 Aumento de procura de serviços de 
saúde (cuidados médicos e transporte 
de doentes); 

 Eventual encerramento de escolas 
devido a aclimatação deficiente; 

 Acompanhamento da população 
desfavorecida (Segurança Social, serviço 
de Educação e Ação Social da CMA e 
IPSS). 

Residual 

AMBIENTE 
 Não são de esperar impactes 

significativos no ambiente. 
Residual 
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4.6.2.3 Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco (Tabela 18), da combinação dos graus de gravidade e de probabilidade 

da ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco baixo (Tabela 32). 

Tabela 32. Classificação do risco da ocorrência-tipo de ondas de frio 

COMPONENTES DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo Médio 

MÉDIO-ALTO 

PR: 10 - 25 
Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 

RESIDUAL 

Pop: Residual 

Soc: Residual 

Amb: Residual 

Reduzido Moderado Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO BAIXO Moderado Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.7 Cheias e inundações 

As cheias e inundações ocorrem principalmente na sequência de fenómenos de precipitação extrema e 

de frequência variável que, de forma natural ou induzida pela ação humana, podem resultar na submersão 

de terrenos usualmente emersos (ANEPC, 2019). 

Estes fenómenos podem ocorrer devido ao transbordo (natural ou por descarga de barragens) do leito de 

cursos de água, à subida da toalha freática acima da superfície ou à sobrecarga dos sistemas de 

drenagem artificiais dos aglomerados urbanos. Os fenómenos de precipitações abundantes ao longo de 

vários dias ou semanas causam a saturação dos solos e o aumento das cargas de escoamento para os 

cursos de água, resultando em cheias lentas e na subida da toalha freática que origina o extravase do leito 

normal e a inundação das zonas junto às margens dos cursos de água. As precipitações intensas durante 

algumas horas ou minutos resultam em cheias rápidas e sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais, 

afetando essencialmente habitações, estabelecimentos comerciais, ruas e estradas. A magnitude das 

consequências destes fenómenos depende em parte da topografia, do tipo e cobertura do solo, das 

estruturas existentes de regulação dos cursos de água e do dimensionamento de escoamento das águas 

pluviais. 

 

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS 

As cheias e inundações em Portugal Continental ocorrem, principalmente, nas bacias hidrográficas dos 

grandes e médios rios, nomeadamente dos rios Tejo, Douro e Sado, mas também nos rios Lima, Cávado e 

Mondego. 

O concelho de Arraiolos integra-se, maioritariamente, na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste 

(RH5A), mais precisamente na sub-bacia do rio Sorraia, verificando-se que apenas uma parte da freguesia 

de Igrejinha pertence à Região Hidrográfica do Guadiana (RH7). 

Na RH5 as cheias assumem especial relevância, não apenas pela extensão da área sujeita a inundações, 

mas também pela relevância dos núcleos urbanos sujeitos a este tipo de ocorrências. Aqui serão de 

diferenciar as cheias rápidas ou urbanas na Área Metropolitana de Lisboa e na cidade de Tomar e as cheias 

de longa duração no curso principal do rio Tejo(nomeadamente no Médio Tejo e Lezíria do Tejo) e no rio 

Sorraia, bem como na ribeira de Muge. Na RH5 registam-se sensivelmente 47 inundações significativas 

desde 1739 (APA, 2012), contudo o concelho de Arraiolos não vem referenciado como tendo troços críticos 

de cheia e áreas inundáveis. 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

4. Caracterização do Risco 

 

   

Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 71 
 

Por sua vez, de acordo com os levantamentos efetuados pela Equipa DISASTER (2012), no período 1865-

2010, a partir de fontes hemerográficas, registaram-se quatro ocorrências de cheias/inundações no 

concelho de Arraiolos, mais precisamente 3 na freguesia de Vimieiro e 1 na freguesia de Arraiolos, que 

foram responsáveis por um total de 8 evacuados. Neste período, o concelho totaliza 0,2% do conjunto de 

cheias/inundações com efeitos danosos registadas em Portugal Continental. 

 

Figura 19. Registo da ocorrência DISASTER de cheias/inundações, no período de 1865-2010 

Fonte: Equipa DISASTER (2012) 

Em complemento, da consulta do Plano de Gestão dos Riscos de Inundações, 2016-2021, para a região 

hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (PGRI-RH5A) - (APA 2016), verifica-se que o concelho de Arraiolos 

não se encontra incluído em nenhuma das 22 Zonas Críticas selecionadas para a elaboração da 

cartografia e dos próprios Planos16. 

 
16 Estes Planos concluíram a primeira fase do 1º ciclo da aplicação da Diretiva .º 2007/60/CE, de 23 de outubro, relativa 
à Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações, transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 115/2010 
de 22 de outubro, tendo sido identificadas as Zonas Críticas e efetuada a respetivas cartas de zonas de inundação e 
cartas de riscos de inundação, sobre as quais incidiram os PGRI. 
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Em 2018 procedeu-se à revisão da Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI) 17, primeira fase de 

cada ciclo de implementação da Diretiva, tendo-se procedido à recolha e caraterização de eventos de 

inundações registados em Portugal Continental, o que permitiu identificar 63 APRI, incluindo zonas sujeitas 

a risco de inundações de origem fluvial, pluvial e costeira. 

Assim, da consulta da Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Tejo e 

Ribeiras do Oeste – RH5A (APA, 2019), verifica-se que foram reportados, entre 2011 e 2018, 7 eventos de 

cheias no concelho de Arraiolos, tal como se identificam na tabela seguinte. 

Tabela 33. Eventos de cheias reportados entre 2011 e 2018 

DATA ORIGEM DA CHEIA 
CAUSA SERVIÇOS AFETADOS GRAU DE IMPACTE NA 

POPULAÇÃO 

18-05-2011 Rutura de infraestruturas Forte precipitação - - 

01-09-2011 Pluvial Forte precipitação Redes viárias Baixo 

16-09-2011 
Incerteza sobre a origem 

da cheia 
Forte precipitação - Desconhecido 

17-11-2012(i) 
Fluvial, rutura de 

infraestruturas e incerteza 
sobre a origem da cheia 

Forte precipitação 
Outros serviços 

públicos; redes viárias 
Alto 

22-09-2014(ii) - Forte precipitação Redes viárias Médio 

26-09-2014(iii) - Forte precipitação Redes viárias Desconhecido 

13-10-2014(iv) Pluvial Forte precipitação Redes viárias Médio 

(i) para além do concelho de Arraiolos foram também atingidos por este evento os concelhos de Estremoz, Évora, 
Montemor, Vila Viçosa e Borba. 
(ii) para além do concelho de Arraiolos foram também atingidos por este evento os concelhos de Borba e Reguengos 
de Monsaraz. 
(iii) para além do concelho de Arraiolos foram também atingidos por este evento os concelhos de Évora, Vila Viçosa e 
Reguengos. 
(iv) para além do concelho de Arraiolos foram também atingidos por este evento os concelhos de Vila Viçosa e Borba. 

Fonte: APA (2019) 

Da aplicação das metodologias definidas para a seleção dos eventos, resultou a escolha dos eventos de 

inundação ocorridos a 18 de maio de 2011 e a 17 de novembro do 2012, os quais, no entanto, não 

conduziram à identificação de uma Área de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI). 

Também, de acordo com a informação da CMA, entre setembro de 2013 e dezembro de 2017 foram 18 os 

 
17 A APRI consiste na identificação dos locais considerados sujeitos a riscos significativos associados a eventos de 
inundação, os quais serão objeto de estudos posterior mais aprofundado para serem determinadas áreas de inundação 
e classes de risco e respetiva cartografia. (in https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref 
=1250). 
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eventos de inundações registados, 16 ocorridos na freguesia de Arraiolos e 2 na freguesia de Igrejinha, 

verificando-se que 8 destes foram registados no dia 26 de setembro de 2014, data também identificada em 

APA (2019) como se pode observar na Tabela 33. 

 

ANÁLISE DA CARTOGRAFIA PRODUZIDA NO ÂMBITO DO PDM 

CARTA DA REN 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do município de Arraiolos, foi aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 34/1997, de 5 de março, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n. 

115/2005, de 6 de junho, pelo Despacho (extrato) n.º 6955/2013, de 29 de maio e pelo Despacho n.º 

7143/2019, de 12 de agosto. A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo 

valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, 

nomeadamente a cheias, são objeto de proteção especial, sendo este o contexto da sua análise. 

A análise da REN de Arraiolos permite identificar “Zonas ameaçadas pelas cheias” associadas aos leitos dos 

cursos de água englobando todas as principais linhas de água do concelho, nomeadamente a ribeira do 

Divor, a ribeira do Cabido, a ribeira de Vide, a ribeira do Freixo, a ribeira de Têra e a ribeira de Arraiolos. 

 

 Localização do risco 

4.7.1.1 Suscetibilidade 

Do que anteriormente foi exposto é possível inferir as áreas com propensão para serem afetadas por cheias 

e inundações. Deste modo, considera-se que as áreas suscetíveis, ou seja, onde existe incidência espacial 

de perigo, correspondem às zonas onde já ocorreram eventos de cheias e inundações, nomeadamente 

naquelas que foram reportadas e identificas no âmbito da APRII18 e às áreas integradas na REN como 

“Zonas ameaçadas pelas cheias”, tal como se identifica na Figura 20 (Carta 27). Conforme se pode 

observar na referida figura, as zonas com suscetibilidade a cheias e inundações encontram-se 

principalmente associadas à ribeira do Divor, à ribeira do Cabido, à ribeira de Vide, à ribeira do Freixo, à 

ribeira de Têra e à ribeira de Arraiolos. 

De modo a mitigar os efeitos das inundações e cheias os agentes de proteção civil e o SMPC deverão fazer 

um acompanhamento dos cursos de água no concelho sempre que exista aviso de precipitações intensas 

 
18 Informação por representar cartograficamente. 
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por parte do IPMA, ou que estas já se encontrem a ocorrer no concelho. Este acompanhamento deverá 

ser efetuado através de inspeção visual dos cursos de água que poderão afetar infraestruturas. Esta 

inspeção é efetuada principalmente nos locais onde existem elementos expostos, como por exemplo vias 

rodoviárias. 

Será ainda conveniente verificar, através da análise de eventos já ocorridos e de observações de futuros 

eventos, as cotas atingidas em locais bem definidos, a partir dos quais poderão surgir vias cortadas ou 

inundações. O SMPC deverá ainda manter-se permanentemente informado relativamente aos 

prognósticos do IPMA, de modo a avaliar a possibilidade de agravamento da situação. 

 
 

Figura 20. Zonas ameaçadas pelas cheias e inundações 

Fonte: CMA (2018; 2019; 2020) e DGT (2019; 2020) 

 

4.7.1.2 Principais elementos expostos 

Os principais elementos expostos à ocorrência de cheias e inundações são identificados na Tabela 34. 
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Tabela 34. Principais elementos expostos a cheias e inundações 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 
 População presente na proximidade das margens da ribeira do Divor, a ribeira do Cabido, a 

ribeira de Vide, a ribeira do Freixo, a ribeira de Têra e a ribeira de Arraiolos, em particular nos 
aglomerados de Sabugueiro e de São Pedro da Gafanhoeira. 

SOCIOECONOMIA 

 Danos em edifícios e infraestruturas localizadas na proximidade das margens da ribeira do 
Divor, a ribeira do Cabido, a ribeira de Vide, a ribeira do Freixo, a ribeira de Têra e a ribeira 
de Arraiolos; 

 Troços da rede rodoviária, em particular da EN4 e EM507; 

 Rede de abastecimento de água: condutas (5 km), furos (11); 

 Rede de saneamento: coletores (1,5 km), ETAR (3); 

 Rede de combustível: depósitos enterrados (1). 

AMBIENTE  Não existem valores ambientais particularmente sensíveis a cheias e inundações. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

Como ocorrência-tipo considera-se a ocorrência de vários dias consecutivos de precipitações intensas, 

durante o inverno, gerando cheias e inundações. 

 

4.7.2.1 Grau de probabilidade 

De acordo com o histórico de ocorrências é possível constatar a existência de vários episódios de cheias e 

inundações no concelho de Arraiolos. 

Perante o grau de recorrência de cheias e inundações no concelho de Arraiolos, é seguro considerar que 

o período de retorno associado a este tipo de eventos se situa abaixo dos 25 anos. Desta forma, o grau de 

probabilidade de ocorrência de cheias e inundações no concelho de Arraiolos é médio-alto. 
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4.7.2.2 Grau de gravidade 

Para a ocorrência-tipo estabelecida, considerou-se o grau de gravidade reduzido, resultante de um número 

reduzido de vítimas-padrão, inundações em edificado e alguma disrupção na comunidade pelas 

dificuldades de circulação de viaturas nas zonas afetadas ou pelo corte de vias rodoviárias. Os impactes 

no ambiente deverão ser pequenos e sem efeitos duradouros. Na Tabela 35 indicam-se os principais 

impactes que poderão estar associados à ocorrência-tipo considerada. 

Tabela 35. Principais impactes da ocorrência-tipo para cheias e inundações 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 

 Número reduzido de vítimas 
(eventualmente apanhados pela 
inundação ou feridos ao tentarem 
proteger os seus bens). 

Reduzido 

Reduzido 
SOCIOECONOMIA 

 Alguns danos em edificado e/ou 
infraestruturas; 

 Prejuízos para a população decorrentes 
de danos em bens presentes no 
edificado e/ou ruas afetadas; 

 Disrupção na comunidade inferior a 24 
horas; 

 Dificuldades de circulação de viaturas 
nas zonas afetadas ou pelo corte de 
vias rodoviárias. 

Reduzido 

AMBIENTE 
 Impactes reduzidos relativos 

principalmente às comunidades 
ripícolas, mas sem efeitos permanentes. 

Reduzido 

 

 

4.7.2.3 Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco (Tabela 18), da combinação dos graus de gravidade e de probabilidade 

da ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 36). 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

4. Caracterização do Risco 

 

   

Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 77 
 

Tabela 36. Classificação do risco da ocorrência-tipo de cheias e inundações 

COMPONENTES DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo Médio 

MÉDIO-ALTO 

PR: 10 a 25 anos 
Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual 

REDUZIDO 

Pop: Reduzido 

Soc: Reduzido 

Amb: Reduzido 

Moderado Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.8 Secas 

As secas são uma catástrofe natural com propriedades bem características e distintas dos restantes tipos 

de catástrofes. De uma maneira geral, é entendida como uma condição física transitória caracterizada 

pela escassez de água, estando associada a períodos mais ou menos longos de reduzida precipitação com 

repercussões negativas nos ecossistemas e nas atividades socioeconómicas. 

Distingue-se das restantes catástrofes por ter um início impercetível e a sua progressão ser lenta no tempo. 

Pode atingir territórios mais ou menos extensos. As áreas sujeitas a secas de grandes proporções registam 

normalmente uma recuperação lenta. 

O conceito de seca não possui uma definição rigorosa e universal. É interpretado de modo diferente em 

regiões com características distintas, dependendo a sua definição da inter-relação entre os sistemas 

naturais, sujeitos a flutuações climáticas, e os sistemas construídos pelo homem, com exigências e 

vulnerabilidades próprias. Conforme a perspetiva de análise este fenómeno pode ser distinguido entre 

secas meteorológicas (climáticas e hidrológicas), agrícolas e urbanas. 

Se, por um lado, o conceito de seca depende das características climáticas e hidrológicas da região 

abrangida, por outro, depende do tipo de impactes que provoca. Assim, em regiões de clima húmido, um 

período relativamente curto de ausência de precipitação pode considerar-se uma seca, ao passo que 

numa região árida uma estação prolongada sem precipitação pode considerar-se normal. 

A ausência prolongada de precipitação não significa que se esteja forçosamente perante uma situação 

de seca. Se a humidade no solo for suficiente para não esgotar a capacidade de suporte dos ecossistemas 

agrícolas ou se existirem medidas estruturais com capacidade de armazenamento, superficial ou 

subterrâneo, de água, de molde a colmatar as necessidades indispensáveis às atividades 

socioeconómicas, não se está perante uma seca. Na perspetiva da proteção civil, a seca caracteriza-se 

pelo défice entre as disponibilidades hídricas e as necessidades de água para assegurar o normal 

abastecimento público (ANEPC, 2019). 

A monitorização deste fenómeno climatológico é efetuada pelo IPMA com base em dados de temperatura 

e precipitação, obtidos na sua rede de estações climatológicas. Para esse efeito, tem sido prático comum 

do IPMA utilizar o índice de seca PDSI (Palmer Drought Severity Index), o qual foi desenvolvido por Palmer 

em 1965 e implementado e calibrado para Portugal Continental em 2003 (Pires, 2003). Mais recentemente, 

tem vindo a ser também aplicado o índice SPI (Standardized Precipitation Index), desenvolvido por McKee 

et al. (1993). 
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A informação sobre a seca meteorológica produzida nos boletins climatológicos disponibilizados pelo IPMA 

recorre ao índice PDSI para efetuar a caracterização mensal das situações de seca em Portugal e 

acompanhar a sua evolução histórica. Por este motivo, importa clarificar que o índice PDSI baseia-se no 

conceito do balanço da água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura do ar 

e capacidade de água disponível no solo e permite detetar a ocorrência de períodos de seca 

classificando-os em termos de intensidade fraca, moderada, severa e extrema (IPMA, 2019b), conforme 

pode ser observado na Tabela 37. 

Tabela 37. Classificação do índice PDSI para períodos secos e períodos chuvosos 

CLASSES DO PDSI LEGENDA DE CORES E DESCRIÇÃO 

maior que 4,0 Chuva extrema 

3,01 a 4,0 Chuva severa 

2,01 a 3,0 Chuva moderada 

0,51 a 2,0 Chuva fraca 

-0,49 a 0,5 Normal 

-1,99 a -0,5 Seca fraca 

-2,99 a -2,0 Seca moderada 

-3,99 a -3,0 Seca severa 

menor ou igual a -4,00 Seca extrema 

Fonte: Adaptado de IPMA (2019b) 

 

Trata-se de um índice estandardizado que permite comparações temporais e espaciais, assim como, 

identificar o grau de severidade da seca. 

O aumento da temperatura média global provocado pelas alterações climáticas, terá provavelmente 

impactes significativos na distribuição temporal e espacial da disponibilidade dos recursos hídricos com 

consequências no risco de ocorrência de cheias e secas. Apesar da incerteza associada à evolução dos 

padrões de precipitação, é expectável que haja uma redução da precipitação durante a primavera, 

verão e outono, particularmente nas regiões do Sul. Este comportamento tem influência no número de dias 

de seca consecutivos, que apresentam, em geral, uma tendência de crescimento. 
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De facto, o índice de seca PDSI, que combina os efeitos da temperatura e precipitação, apresenta 

alterações significativas no séc. XX. Destacam-se as ocorrências no Alentejo em que as séries mensais do 

índice indicam que os episódios de seca foram mais frequentes e mais severos desde a década de 1980 

(ANPC, 2019). 

Em Portugal Continental, na análise histórica aos episódios de seca meteorológica, destacam-se as 

ocorrências de 1943-46, 1948-49, 1964-65, 1974-76, 1980-83, 1990-92, 1994-95, 1998-99, 2004-06, 2009 e 2012. 

Refira-se que a seca de 1943-46 foi a mais longo nos últimos 70 anos e a seca de 2004-06 a de maior extensão 

territorial (100% do território afetado) e a mais intensa (tendo em conta os meses consecutivos em seca 

severa e extrema) (ANEPC, 2019 e ANPC, 2014). 

Segundo os boletins climáticos do IPMA relativos ao período 2003 a 2017 (IPMA, 2019), no concelho de 

Arraiolos e restantes concelhos do distrito de Évora, as secas são fenómenos climáticos recorrentes, mas 

bastante variáveis em termos de intensidade. Na Tabela 38 identificam-se as principais ocorrências de secas 

(meteorológicas) suscetíveis de terem afetado o concelho de Arraiolos. 

Tabela 38. Principais ocorrências de secas 

ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2004 

Caracterizado por valores de precipitação muito inferiores aos valores médios de 1961-1990, 
classificando-se como um ano extremamente seco. Os meses do ano classificaram-se na maior 
parte de muito secos a extremamente secos, com exceção de agosto e outubro. Em finais de 
dezembro o território encontrava-se em situação de seca com intensidade fraca a severa, em 
praticamente todo o território, de acordo com o índice PDSI. 

No concelho de Arraiolos, a 31 de dezembro o índice PDSI classificava o território municipal nas 
classes de seca fraca a moderada. 

2005 

Caracterizado por valores de precipitação muito inferiores aos valores médios de 1961-1990, 
classificando-se como um ano extremamente seco. Situação de seca severa e extrema até 
setembro 2005 (grande parte do território esteve em situação seca severa e extrema 7 a 9 meses 
consecutivos e 10 a 11 meses nas regiões do litoral Norte, parte do Alentejo e alguns locais do 
Centro). A situação de seca em 30 de setembro de 2005 era, quanto à área afetada nas classes de 
seca severa e extrema, a mais grave dos últimos 60 anos. A partir de outubro verificou-se um 
desagravamento significativo da intensidade de seca em todo o território. 

No concelho de Arraiolos, a 31 de dezembro o índice PDSI classificava o território municipal na 
classe de seca fraca. 
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ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2006 

O inverno (dezembro, janeiro e fevereiro) 2005/06 classificou-se como muito seco. Em 31 de janeiro 
de 2006 92% do território permanecia em situação de seca com intensidade fraca a moderada. A 
primavera (março, abril e maio) classificou-se como seca, ainda que o mês de março tenha sido 
muito chuvoso; como consequência a situação de seca, iniciada no final de 2004, acabou em 31 
de março de 2006. 

A 31 de março, apenas as freguesias mais a este do concelho de Arraiolos apresentavam o índice 
PDSI na classe de seca fraca sendo que o restante território municipal estava na classe de seca 
normal. 

2007 

O inverno 2006/2007 foi muito seco e o verão de 2007 foi o mais chuvoso do Século XXI. Com 
grandes variações mensais - março e outubro os mais secos do século XXI enquanto o verão foi o 
mais chuvoso do século. 

Em abril salienta-se o aparecimento da situação de seca fraca em parte da região sul em 31 de 
dezembro a situação de seca meteorológica agrava-se com 37% do território de Portugal 
continental em seca fraca, 52% em seca moderada e 10% em seca severa. 

O concelho de Arraiolos, nesta data, encontrava-se em situação de seca fraca. 

2008 

Em relação à quantidade de precipitação, os valores registados foram inferiores ao valor da normal 
1971-2000, classificando-se 2008 como um ano muito seco a seco. O ano de 2008 termina em 
situação de seca meteorológica, sendo que em dezembro o índice de seca apresenta: seca fraca 
em 68% do território, seca moderada em 31% e seca severa em 1%. 

O concelho de Arraiolos, nesta data, encontrava-se em situação de seca moderada. 

2009 

Durante este ano decorreu uma situação de seca entre março e outubro em todo o Continente.  

A situação de seca terminou em novembro nas regiões do norte e centro e em dezembro em 
quase todas as regiões do sul. No final do ano de 2009 e de acordo como Observatório de Secas, a 
seca meteorológica (segundo o índice de seca meteorológica PDSI), que se havia iniciado em 
março de 2009 terminou em praticamente todo o território, verificando-se apenas uma área na 
região sul de Portugal que se encontra em situação de seca fraca. 

Em dezembro o concelho de Arraiolos encontrava-se em situação de seca fraca. 

2011 

A situação de seca meteorológica surgiu em dezembro e foi-se agravando ao longo do inverno, 
devido aos baixos valores da quantidade de precipitação. No mês de dezembro a percentagem 
do território em situação de seca meteorológica, segundo o índice de seca PDSI apresenta a 
seguinte distribuição: 6% em seca moderada, 83% em seca fraca, 8% em situação normal e 3% em 
chuva fraca. 

O concelho de Arraiolos, nesta data, encontrava-se em situação de seca fraca. 
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ANO DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA 

2012 

O ano 2012 em Portugal Continental caracterizou-se por uma situação de seca meteorológica, que 
se iniciou no final de 2011 e que se manteve durante quase todo o ano de 2012. A maior 
intensidade da situação de seca verificou-se no final do inverno e início da primavera, com quase 
todo o território nas classes de seca mais graves do índice PDSI, severa e extrema, nos meses de 
fevereiro e março. Em outubro houve um desagravamento significativo da situação de seca 
meteorológica. 

Em março, o concelho de Arraiolos encontrava-se em situação de seca severa. 

2013 

Em novembro de 2013 verificou-se o aparecimento de seca meteorológica fraca na maior parte do 
território, e seca moderada no Baixo Alentejo e Algarve. 

O concelho de Arraiolos encontrava-se em situação de seca fraca. 

2015 

A situação de seca meteorológica iniciou-se, em todo o território do continente, em março de 2015 
e intensificou-se até ao final de julho, mantendo-se em agosto em quase todo o território. No mês 
de setembro verificou-se um desagravamento. Os meses de maior severidade da seca foram os de 
maio a julho com quase todo o território nas classes de seca moderada a extrema, de acordo com 
o índice PDSI. 

Em dezembro, o concelho de Arraiolos encontra-se em situação de seca fraca a moderada. 

2016 
De acordo com o índice meteorológico de seca PDSI, no final do mês de dezembro cerca de 78% 
do território estava em situação de seca fraca, incluindo o concelho de Arraiolos. 

2017 

De acordo com o índice meteorológico de seca PDSI, a situação de seca meteorológica iniciou-se 
em abril e prolongou-se até ao final do ano. Esta situação é distinta das anteriores secas pois as 
classes de maior severidade iniciaram-se mais tarde (final de junho), verificando-se um 
agravamento significativo no início do outono e desagravamento em dezembro, enquanto nas 
situações anteriores que se tinham iniciado no inverno, verificou-se um forte desagravamento no 
território das classes de seca severa e extrema em setembro e outubro. No final do ano, 6% do 
território estava em seca extrema, 58% em seca severa e 29% em seca moderada e 1% em situação 
normal.  

Em dezembro, o concelho de Arraiolos encontrava-se em situação de seca severa. 

2018 

De acordo com o índice meteorológico de seca PDSI, a situação de seca meteorológica 
perlongou-se de dezembro de 2017 até final de fevereiro do corrente ano, ocorrendo novamente 
de setembro até ao final do ano, com exceção do mês de novembro. 

Em dezembro, o concelho de Arraiolos encontrava-se em situação de seca fraca. 

2019 

O ano de 2019 caracterizou-se por quente e seco, verificando-se a situação de seca meteorológica 
entre janeiro e outubro em todo o território de Portugal Continental, mantendo-se ainda nos meses 
de novembro e dezembro na região sul. 

O concelho de Arraiolos esteve todo o ano em situação de seca moderada a severa. 

Fonte: IPMA (2019) 
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 Localização do risco 

4.8.1.1 Suscetibilidade 

Na análise da suscetibilidade do território importa tentar diferenciar locais que se distingam dos restantes 

relativamente ao risco. Estes poderão ser os locais que se encontram dependentes de captações próprias, 

ou que devido a se encontrarem mais distantes da conduta adutora e depósitos ou a cotas mais elevadas 

poderão apresentar, com maior frequência, falhas no abastecimento de água à população. Neste âmbito, 

também se podem considerar áreas com maior suscetibilidade os aglomerados habitacionais que possuem 

população mais envelhecida, com dificuldades de deslocação, as quais poderão ter dificuldade em 

recorrer a meios alternativos de abastecimento, como água engarrafada ou água disponibilizada pelo 

corpo de bombeiros ou pela CMA. 

Tendo em conta que o concelho de Arraiolos é abastecido de água pela empresa Águas Públicas do 

Alentejo, S.A., a qual tem por acionistas a empresa Águas de Portugal, SGPS e a Associação de Municípios 

para a Gestão da Água Pública do Alentejo, abastecendo os aglomerados populacionais de Arraiolos, 

Igrejinha, Vimieiro e S. Pedro da Gafanhoeira e que  em Santana do Campo, Vale Pereiro, Venda do Duque, 

Aldeia da Serra/Bardeiras e Sabugueiro a responsabilidade da distribuição em baixa é do Município, 

considera-se que as áreas de maior suscetibilidade correspondem aos aglomerados habitacionais onde se 

concentra a população idosa. Entre as freguesias do concelho, Arraiolos, seguida de Vimieiro e da UF de 

São Pedro da Gafanhoeira e Sabugueiro, são aquelas onde existe maior número de pessoas com idade 

igual ou superior a 65 anos (730, 562 e 276, respetivamente), apresentando por isso maior suscetibilidade 

face a episódios de falta de água. 

4.8.1.2 Principais elementos expostos 

Os elementos expostos correspondem essencialmente à população do concelho, em particular a 

população idosa com dificuldades de deslocação, a qual poderá ter dificuldade em recorrer a meios 

alternativos de abastecimento, como água engarrafada ou água disponibilizada pelo corpo de bombeiros 

ou pela Câmara Municipal de Arraiolos. Os lares de idosos, escolas e outros pontos de concentração de 

população sensível podem constituir elementos críticos que, dependendo da duração e intensidade da 

seca, deverão ser alvo de medidas extraordinárias, as quais passarão por acionar medidas de contingência 

como transportar água (para depósitos ou distribuição direta pela população) através de camiões cisterna 

do corpo de bombeiros ou outros meios da CMA. 

Por outro lado, além das possíveis consequências ao nível da saúde da população sensível, as situações de 

seca podem gerar problemas graves com a sanidade animal em explorações pecuárias e impactes 

ambientais (destabilização das comunidades vegetais e animais características dos espaços rurais do 

concelho). 
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Na Tabela 39 são identificados os principais elementos expostos ao risco de secas. 

Tabela 39. Principais elementos expostos a secas 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 
 População em geral; 

 População sensível (idosos, crianças e portadores de doenças crónicas). 

SOCIOECONOMIA 

 Habitações em geral; 

 Unidades de saúde; 

 Lares de idosos do concelho; 

 Escolas do concelho; 

 Creches do concelho; 

 Unidades agrícolas e pecuárias; 

 Unidades industriais. 

AMBIENTE 
 Degradação da qualidade da água da albufeira do Divor e, consequentemente, da 

condição física dos peixes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

Como ocorrência–tipo considera-se uma seca extrema de extensão generalizada a toda bacia 

hidrográfica do rio Tejo, com características semelhantes às verificadas na seca de 2004-05, durante a qual 

o território concelhio esteve, maioritariamente, durante 9 e 10 meses consecutivos em seca meteorológica 

severa ou extrema, gerando dificuldades no abastecimento de água à população e unidades agrícolas, 

pecuárias e industriais. 

 

4.8.2.1 Grau de probabilidade 

O ano de 2004 classificou-se como um ano extremamente seco, com valores de precipitação muito 

inferiores aos valores médios, verificando-se que o concelho de Arraiolos se situou entre valores de 51% a 

60% inferiores em relação à média do período 1961-1990. Como referido, durante o ano hidrológico 

2004/2005 (de outubro de 2004 a setembro de 2005), o concelho de Arraiolos esteve em situação de seca 

severa e extrema, maioritariamente, durante 9 e 10 meses consecutivos, o que levou a que em 2005 se 
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tivesse registado uma situação de seca severa que perigou o normal abastecimento público e industrial, 

para não falar na disponibilização de água para a agricultura. 

De acordo com o referido, é importante ter presente que, em situações extremas, as disponibilidades 

hídricas podem não ser suficientes para garantir a manutenção do abastecimento de água para diferentes 

utilizações, originando escassez hídrica. As situações de escassez hídrica definem-se por um desequilíbrio 

entre a procura e a oferta de água e a sua avaliação passa pela realização de um balanço hídrico que 

deve, regra geral, estar associado à realização de um balanço hidrológico. 

Assim, no âmbito do PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste (APA, 2016a), recorrendo-se ao índice de escassez 

WEI+ que corresponde à razão entre a procura média anual de água e os recursos médios disponíveis a 

longo prazo e permite assim avaliar o stress hídrico a que se encontra sujeito um território, verifica-se que na 

bacia hidrográfica do Tejo existe escassez reduzida. 

Apesar do registo histórico de episódios críticos de seca na região, a implementação do Sistema Integrado 

de abastecimento de água, da responsabilidade da empresa Águas Públicas do Alentejo, S.A. permite 

assegurar a qualidade e continuidade do abastecimento de água, mesmo em períodos de seca. Contudo, 

face à possibilidade de ocorrência pontual de falhas no abastecimento público de água em alguns locais 

do concelho perante situações de seca particularmente prolongada, considera-se que o grau de 

probabilidade para o risco de seca no concelho de Arraiolos será elevado (período de retorno igual ou 

inferior a 10). 

 

4.8.2.2 Grau de gravidade 

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

reduzido de vítimas-padrão, da ocorrência de prejuízos económicos significativos associados à afetação 

da normal atividade da agricultura, indústrias e estabelecimentos comerciais e de impactes no ambiente 

sem efeitos duradouros. Na Tabela 40 indicam-se os principais impactes que poderão estar associados à 

ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 40. Principais impactes da ocorrência-tipo para secas 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  
GRAU DE 

GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 

 Número reduzido de mortos e feridos 
(vítimas-padrão inferiores a 5, 
principalmente associadas a 
desidratações na população idosa 
com dificuldade em aceder a meios 
alternativos de abastecimento de 
água. 

Reduzido 

Moderado 

SOCIOECONOMIA 

 Abastecimento doméstico afetado; 

 Unidades de saúde com 
funcionamento condicionado; 

 Lares de idosos com necessidades de 
apoio; 

 Encerramento de escolas, creches e 
jardins-de-infância; 

 Perdas financeiras em unidades 
agrícolas e pecuárias; 

 Restrições na operação de unidades 
industriais; 

 Encerramento temporário ou 
condicionamento na operação de 
unidades hoteleiras. 

Moderado 

AMBIENTE 
 Impacte no ambiente, sem efeitos 

duradouros. 
Moderado 

 

 

4.8.2.3 Grau de risco 

De acordo com a matriz de risco (Tabela 18), da combinação dos graus de gravidade e de probabilidade 

da ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco elevado (Tabela 41). 
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Tabela 41. Classificação do risco da ocorrência-tipo de secas 

COMPONENTES DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo Médio Médio-alto 

ELEVADO 

PR: ≤ 10 anos 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO 

Pop: Reduzido 

Soc: Moderado 

Amb: Moderado 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo Moderado ELEVADO Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.9 Sismos 

Um sismo consiste na libertação súbita de energia acumulada na crosta terrestre sob a forma de ondas 

sísmicas. As ondas sísmicas transmitem-se a uma vasta área circundante, induzindo movimentos vibratórios 

no solo que podem causar danos avultados em edifícios e infraestruturas. Os sismos ocorrem principalmente 

em zonas de falhas tectónicas e a sua duração varia desde poucos segundos até dezenas de segundos, 

raramente ultrapassando um minuto. Após o sismo principal geralmente seguem-se reajustamentos do 

material rochoso que dão origem a sismos mais fracos, denominados por réplicas. 

As escalas sísmicas mais conhecidas são a escala de Richter e a escala de Mercalli. A primeira mede a 

magnitude usando uma escala logarítmica que, em termos práticos, varia19  entre 0 (exclusive) e 9. A 

segunda mede a intensidade sísmica, isto é, os efeitos produzidos pelos sismos em infraestruturas e edifícios, 

variando a sua escala de 1 a 12. A correspondência entre estas escalas e os efeitos que provocam na 

superfície encontra-se indicada na Tabela 42 e na Tabela 43. 

Tabela 42. Padrão das intensidades normalmente observadas na proximidade de epicentros de sismos de 

diferentes magnitudes (escala de Richter) 

MAGNITUDE CONSEQUÊNCIAS 

Inferior a 2 (MICRO) Detetado só por instrumentos científicos. 

De 2 a 2,9 (MUITO FRACO) Sentido por algumas pessoas e animais. 

De 3 a 3,9 (FRACO) Sentido por muitas pessoas, mas raramente causa danos. 

De 4 a 4,9 (LIGEIRO) 
Sentido por todas as pessoas, objetos no interior das habitações movem-se, 
ouvem-se alguns ruídos associados. São raros os danos significativos. 

De 5 a 5,9 (MODERADO) 
Pode destruir habitações cuja construção seja de pior qualidade. Edifícios 
construídos de maior qualidade poderão apresentar estragos ligeiros. 

De 6 a 6,9 (FORTE) Podem causar danos avultados numa extensão até 150 km. 

De 7 a 8,9 (MUITO FORTE) Podem provocar danos avultados em grandes extensões. 

Superior a 9 (DESTRUTIVO) Destruição total. 

Fonte: USGS (2008) 

 
19 De facto a escala de Richter não se encontra limitada, podendo apresentar valores negativos ou superiores a 9 como foi o caso do 
sismo que atingiu o Chile em 1960 (maior sismo do século XX), onde se registou uma magnitude de 9,5 na escala de Richter. 
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Tabela 43. Correspondência entre as intensidades da escala de Mercalli e os seus efeitos à superfície  

INTENSIDADE CONSEQUÊNCIAS 

I. Impercetível Não sentido. Efeitos marginais e de longo período no caso de grandes sismos. 

II. Muito fraco 
Sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios ou favoravelmente 
colocadas.  

III. Fraco 
Sentido dentro de casa. Os objetos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada 
pela passagem de veículos pesados. É possível estimar a duração, mas não pode ser reconhecido 
com um sismo. 

IV. Moderado 

Os objetos suspensos baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos 
pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas paredes. Carros estacionados 
balançam. Janelas, portas e loiças tremem. Os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte 
superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem.  

V. Forte 

Sentido fora de casa; pode ser avaliada a direção do movimento; as pessoas são acordadas; os 
líquidos oscilam e alguns extravasam; pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são 
derrubados. As portas oscilam, fecham-se ou abrem-se. Os estores e os quadros movem-se. Os 
pêndulos dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação. 

VI. Bastante forte 

Sentido por todos. Muitos assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a falta de 
segurança. Os pratos, as louças, os vidros das janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais, 
livros, etc., caem das prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou 
tombam. Os estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e 
escolas). As árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo ruído.  

VII. Muito forte 

É difícil permanecer de pé. É notado pelos condutores de automóveis. Os objetos pendurados 
tremem. As mobílias partem. Verificam-se danos nas alvenarias tipo D, incluindo fraturas. As 
chaminés fracas partem ao nível das coberturas. Queda de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, 
cornijas, parapeitos soltos e ornamentos arquitetónicos. Algumas fraturas nas alvenarias C. Ondas 
nos tanques. Água turva com lodo. Pequenos desmoronamentos e abatimentos ao longo das 
margens de areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam. Os diques de betão armado para 
irrigação são danificados. 

VIII. Ruinoso 

Afeta a condução dos automóveis. Danos nas alvenarias C com colapso parcial. Alguns danos na 
alvenaria B e nenhuns na A. Quedas de estuque e de algumas paredes de alvenaria. Torção e 
queda de chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre 
as fundações, se não estão ligadas inferiormente. Os painéis soltos no enchimento das paredes 
são projetados. As estacarias enfraquecidas partem. Mudanças nos fluxos ou nas temperaturas 
das fontes e dos poços. Fraturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas.  

IX. Desastroso 

Pânico geral. Alvenaria D destruída; alvenaria C grandemente danificada, às vezes com completo 
colapso; as alvenarias B seriamente danificadas. Danos gerais nas fundações. As estruturas, 
quando não ligadas, deslocam-se das fundações. As estruturas são fortemente abanadas. Fraturas 
importantes no solo. Nos terrenos de aluvião dão-se ejeções de areia e lama; formam-se nascentes 
e crateras arenosas.  

X. Destruidor 

A maioria das alvenarias e das estruturas são destruídas com as suas fundações. Algumas estruturas 
de madeira bem construídas e pontes são destruídas. Danos sérios em barragens, diques e aterros. 
Grandes desmoronamentos de terrenos. As águas são arremessadas contra as muralhas que 
marginam os canais, rios, lagos, etc.; lodos são dispostos horizontalmente ao longo de praias e 
margens pouco inclinadas. Vias-férreas levemente deformadas.  

XI. Catastrófico Vias-férreas grandemente deformadas. Canalizações subterrâneas completamente avariadas. 
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INTENSIDADE CONSEQUÊNCIAS 

XII. Danos quase 
totais 

Grandes massas rochosas deslocadas. Conformação topográfica distorcida. Objetos atirados ao 
ar. 

Fonte: IPMA (2020) 

 

Como já foi anteriormente referido, Portugal Continental apresenta de uma forma geral uma elevada 

sismicidade que fica a dever-se à confluência das placas Euro-Asiática e Africana numa faixa que se 

estende desde Banco submarino do Gorringe (SW do continente português) até ao estreito de Gibraltar. 

No entanto, embora a sismicidade se mostre mais intensa no mar, é de registar também a ocorrência de 

sismos de grande intensidade em terra. 

Deste modo, é possível identificar vários sismos importantes em Portugal Continental, entre os quais se 

destaca o sismo de magnitude 8,5 a 9, com epicentro no Banco de Gorringe, que em 1755 causou a 

destruição de grande parte da cidade de Lisboa. Posteriormente, ocorreram sismos de elevada magnitude 

em 1858 na zona de Setúbal, em 1909 na zona de Benavente e em 1969 na região de Lisboa e zona sul, 

novamente com epicentro no Banco de Gorringe (ANPC, 2014). 

O concelho de Arraiolos regista alguma atividade sísmica com registo de epicentros dentro do próprio 

concelho, sendo o mais significativo o sismo de 8 de maio de 1910 com o epicentro localizado na freguesia 

do Vimieiro, com magnitude de 4,9 (Martins, I. e Mendes Victor, L., 2001). 

Na Tabela 44 identificam-se os epicentros dos sismos históricos e instrumentais ocorridos no concelho de 

Arraiolos com magnitude igual ou superior a 3 (constata-se que, embora a magnitude registada varie entre 

0,4 e 5, esta apresenta-se maioritariamente com o valor inferior a 3). 

Tabela 44. Epicentros de sismos históricos e instrumentais no concelho de Arraiolos 

DATA MAGNITUDE LOCALIZAÇÃO DO EPICENTRO 

1910-05-01 3 Arraiolos 

1910-05-08 4,9 Vimieiro 

1912-01-23 5 Vimieiro 

1947-10-17 3 Igrejinha 

1979-09-03 4,1 Vimieiro 

1980-11-10 4,1 Arraiolos 

1995-08-02 3,3 UF de S. Gregório e Santa Justa 

2008-01-02 3,1 Igrejinha 

2008-07-26 3,3 Arraiolos 
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DATA MAGNITUDE LOCALIZAÇÃO DO EPICENTRO 

2009-08-06 3,3 UF de S. Gregório e Santa Justa 

2018-01-15 4,9 UF de S. Gregório e Santa Justa 

Fonte: CMA (2019) 

 

 Localização do risco 

4.9.1.1 Suscetibilidade 

Apesar de historicamente a atividade sísmica no concelho ser reduzida, de modo a diferenciar a 

suscetibilidade do concelho a este tipo de fenómeno, o seu território foi distribuído por três classes de 

suscetibilidade. A área classificada com suscetibilidade moderada é a de maior dimensão, 

correspondendo a cerca de três quartos da área total do concelho (77%). A freguesia de Arraiolos 

apresenta suscetibilidade elevada, assim como nas localidades de Aldeia da Serra, Ilhas, São Pedro da 

Gafanhoeira e Vale do Pereiro, ocorrem áreas com suscetibilidade a sismos elevada (Figura 21/Carta 28). 

 
 

Figura 21. Suscetibilidade a sismos 

Fonte: APA (2020), CMA (2018; 2019; 2020), DGT (2019)e Montilla e Casado (2002) 
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As áreas classificadas com suscetibilidade elevada correspondem a áreas de solos com um grau de 

consolidação baixo (propícios a fenómenos de liquefação ou movimentos de massa) e a faixas de 

influência de falhas sísmicas em áreas de solos com um grau de consolidação baixo ou médio. As áreas de 

solos com um grau de consolidação baixo estão maioritariamente concentradas a centro e oeste da 

freguesia de Arraiolos. 

 

4.9.1.2 Principais elementos expostos 

A população, edifícios, equipamentos e infraestruturas constituem os mais importantes elementos expostos 

aos sismos. Na Tabela 45 são identificados os principais elementos expostos localizados nas zonas de maior 

suscetibilidade do concelho (suscetibilidade elevada). 

Tabela 45. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade elevada a sismos 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 
 População do concelho, destacando-se o aglomerado habitacional de Arraiolos e Cruz da 

Barreta. 

SOCIOECONOMIA 

 Edifícios culturais e históricos: Igreja de Santo António (Arraiolos); 

 Empreendimentos turísticos (2): Monte da Azinheira e Guarida da Mesquita; 

 Rede de abastecimento de água: condutas (6,4 km), furos (3) e reservatório (1); 

 Rede de saneamento: coletores (3,5 km); 

 Rede de telecomunicações fixa (1,6 km); 

 Rede de combustível: depósitos enterrados (3). 

AMBIENTE  Rede de Pontos de Água Mistos (33) e Terrestres (27). 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera a ocorrência de um sismo intraplaca, com epicentro nas proximidades do 

concelho, com intensidade 8 na escala de Mercalli e magnitudes moderadas a fortes como as geradas 

pelos sismos de 1755 e 1969 (associadas ao Banco de Gorringe). 
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4.9.2.1 Grau de probabilidade 

A classificação do grau de probabilidade da ocorrência-tipo baseou-se no mapa de perigosidade 

(casualidade) sísmica para o Continente (Oliveira et al., 1977) e respetivas probabilidades de excedência20. 

Para a intensidade e localização definidas na ocorrência-tipo, determinou-se um período de retorno de 50 

a 200 anos, o que de acordo com a Tabela 16, corresponde a um grau de probabilidade médio-baixo. 

 

4.9.2.2 Grau de gravidade 

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

moderado de mortos, feridos, desaparecidos e desalojados e do funcionamento parcial da comunidade 

com alguns serviços indisponíveis, bem como de uma perda significativa e assistência financeira necessária. 

Na Tabela 46 indicam-se os principais impactes que poderão estar associados à ocorrência-tipo 

considerada. 

 
20 Apesar da escala de intensidade sísmica considerada neste estudo ter sido a Escala Macrossísmica Europeia (EMS92), 
considerou-se, para o efeito desejado, que a mesma constitui uma boa aproximação à escala de Mercalli. 
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Tabela 46. Principais impactes da ocorrência-tipo de sismos 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 

 Número moderado de mortos e feridos 
(5 a 20 vítimas-padrão); 

 Elevado número de desalojados por um 
período superior a 24 horas. 

Moderado 

Moderado 

SOCIOECONOMIA 

 Grande número de edifícios destruídos 
ou severamente danificados; 

 Equipamentos e serviços de saúde 
condicionados; 

 Falhas no abastecimento de 
eletricidade e água; 

 Vias rodoviárias intransitáveis devido aos 
danos sofridos; 

 Rede de distribuição de alimentos 
condicionada (destruição de armazéns 
de distribuição e de hipermercados e 
supermercados); 

 Rede de telecomunicações 
condicionada. 

Moderado 

AMBIENTE 
 Pequeno impacte no ambiente sem 

efeitos duradouros. 
Reduzido 

 

 

4.9.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 47). 
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Tabela 47. Classificação do risco da ocorrência-tipo de sismos 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo 

Médio-baixo 
PR: 50- 200 anos Médio Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO 

Pop: Moderado 

Soc: Moderado 

Amb: Reduzido 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.10 Movimentos de massa em vertentes 

Os movimentos de massa designam um conjunto de fenómenos de rutura e movimento de grandes 

quantidades de rocha ou de terras, pela força da gravidade, que apresentam características próprias e 

distintas podendo ter origem em diversas causas. Existem três tipos principais de movimentos de massa 

nomeadamente: quedas de rochas e detritos, deslizamentos e fluxos sedimentares. Este tipo de evento 

pode ocorrer com diferentes velocidades de deslocação, desde vários anos a deslocações súbitas. Os 

movimentos de massa ocorrem ao longo de um talude ou vertente, por ação da gravidade, podendo o 

movimento ocorrer ao longo do plano de inclinação ou por deslocamento lateral. 

Os principais fatores que desencadeiam os fenómenos de movimentos de massa são a precipitação, a 

ocorrência de sismos ou mesmo a intervenção humana. No caso da precipitação, os eventos de 

intensidade elevada ou de duração prolongada contribuem para o aumento de peso ou saturação do 

solo, potenciando a ocorrência do movimento. Os sismos, dependendo da sua intensidade e duração, 

podem também desencadear um movimento de massa, quando este esteja na iminência de ocorrer, ou 

mesmo ser a sua causa única. Quanto à influência da atividade humana esta pode ser de natureza diversa 

incluindo as movimentações de terras na construção de vias ou outras infraestruturas (ANPC, 2017b). 

Em Portugal Continental já ocorreram movimentos de massa com danos patrimoniais e vítimas significativos, 

tais como as ocorrências de 1952 na Cruz-Quebrada, de 1979 em Calhandriz (Alverca do Ribatejo), de 1981 

em Cabeceiras de Basto, de Janeiro de 2001 na Área Metropolitana de Lisboa e na Régua e o deslizamento 

de terras sobre a autoestrada A9 (CREL) a 22 de Janeiro de 2010 (ANPC, 2014). Mais recentemente há o 

registo do aluimento de terras para dentro de uma pedreira em novembro de 2019 na Estrada Nacional 255 

entre Vila Viçosa e Borba, havendo 6 vítimas a lamenta (DN, 2019). 

No concelho de Arraiolos, as condições meteorológicas associadas às características físicas deste território 

fazem com que as vertentes mais suscetíveis sejam a Aldeia da Serra, Arraiolos, Ilhas, São Pedro da 

Gafanhoeira e Vale do Pereiro, tendo como principal fator desencadeante da instabilidade de vertentes, 

a precipitação. O coberto vegetal pode ter influência no desencadeamento de movimentos de massa em 

vertentes, especialmente quando a vegetação está ausente, uma vez que a sua presença funciona como 

fator de coesão. 

Neste contexto, e pela intensificação e aumento do nível de transformação do solo, em particular pela 

urbanização, abertura de vias, alterou-se a morfologia natural de áreas extensas. Este facto associado à 

alteração do coberto pode imprimir uma forte instabilidade, embora na maior parte das vezes com 

impacte pontual. 

De acordo com a Equipa DISASTER (2012), no período entre 1865 e 2010, não existem registos relativos à 

ocorrência deste tipo de fenómeno. 
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 Localização do risco 

4.10.1.1 Suscetibilidade 

De acordo com a Figura 22 (Carta 29), no território concelhio as áreas suscetíveis a movimentos de massa 

em vertentes foram delimitadas no âmbito da REN como “Áreas de elevado risco de erosão hídrica” 

encontrando-se maioritariamente a nordeste da freguesia de Vimieiro e no centro-oeste da freguesia de 

Arraiolos, e ocupam cerca de 12,8% da área total do concelho (8.765,46 ha). A suscetibilidade é nula em 

cerca de 87% do concelho. 

As áreas em zonas de elevado declive, com litologia pouco consolidada e fraco coberto vegetal são as 

que, em princípio, se encontram mais suscetíveis a este tipo de fenómeno, sendo que alterações nalguma 

daquelas componentes poderão ser críticas. 

 

 
Figura 22. Suscetibilidade a movimentos de massa em vertentes 

Fonte: CMA (2018; 2019; 2020) e DGT (2019) 
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4.10.1.2 Principais elementos expostos 

Os movimentos de massa apresentam potencial para afetar fortemente a população e todas as 

infraestruturas existentes nas zonas afetadas. Na Tabela 48 são identificados os principais elementos 

expostos.  

Tabela 48. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade elevada a movimentos de massa em 

vertentes 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 
 População do concelho presentes nas zonas de suscetibilidade elevada nos perímetros 

urbanos de Aldeia da Serra, Arraiolos, Ilhas, São Pedro da Gafanhoeira e Vale do Pereiro. 

SOCIOECONOMIA 

 Edifícios culturais e históricos: Igreja de Santo António (Arraiolos); 

 Empreendimentos turísticos (2): Monte da Azinheira e Guarida da Mesquita; 

 Rede de abastecimento de água: furos (3) e condutas (6,4 km); 

 Rede de saneamento: coletores (3,5 km); 

 Rede de telecomunicações fixa (1,6 km); 

 Depósitos enterrados de combustível (1). 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo para movimentos de massa considera que, após um período de chuvadas intensas 

durante o inverno que levam à saturação dos solos, se verifica um grande deslizamento na Rua Luís de 

Camões, próximo ao Quartel de Bombeiros na freguesia de Arraiolos, interrompendo o trânsito e o bom 

desenrolar das atividades da Corporação. 

 

4.10.2.1 Grau de probabilidade 

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

vertentes com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta forma, e tendo em 

consideração os registos históricos existentes, foi atribuído um grau de probabilidade baixo, o que 

corresponde a um período de retorno superior a 200 anos. 
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4.10.2.2 Grau de gravidade 

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

de vítimas, da retirada de pessoas por um período de 24 horas, alguma disrupção na comunidade e alguns 

impactes ambientais. Na Tabela 49 indicam-se os principais impactes que poderão estar associados à 

ocorrência-tipo considerada. 

Tabela 49. Principais impactes da ocorrência-tipo de movimentos de massa em vertentes 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 

 Número reduzido de mortos e feridos 
(inferior a 5 vítimas-padrão); 

 Retirada de pessoas por um período de 
24 horas; 

 Necessidade de assistência social. 

Reduzido 

Reduzido 

SOCIOECONOMIA 

 Danos em na via; 

 Necessidade de alguma assistência 
financeira. 

Reduzido 

AMBIENTE 
 Pequeno impacte no ambiente sem 

efeitos duradouros. 
Reduzido 

 

 

4.10.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco baixo (Tabela 50). 

Tabela 50. Classificação do risco da ocorrência-tipo de movimentos de massa em vertentes 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 

BAIXO 

PR: > 200 anos 
Médio-baixo Médio Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual 

REDUZIDO 

Pop: Reduzido 

Soc: Reduzido 

Amb: Reduzido 

Moderado Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO BAIXO Moderado Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.11 Acidentes rodoviários 

Por acidente rodoviário entende-se uma ocorrência envolvendo um ou mais veículos numa via de 

circulação rodoviária e da qual resultem vítimas e/ou danos materiais. A incidência de acidentes 

rodoviários, para além dos fatores relacionados com a atitude e comportamento dos condutores e peões, 

está relacionada com a intensidade de tráfego, com as condições meteorológicas e com o estado de 

manutenção das vias e dos veículos que nelas circulam. 

De uma forma geral, quanto maior for a intensidade de tráfego de uma via, maior é a probabilidade de 

ocorrência de acidentes rodoviários. Condições meteorológicas adversas, como chuva intensa, neve, gelo, 

granizo e nevoeiro, tendem igualmente a provocar um maior número de acidentes. O mau estado de 

conservação das estradas, assim como o mau estado de conservação dos veículos que nelas circulam, 

constituem também fatores propícios à ocorrência de acidentes. 

A Tabela 51 apresenta as estatísticas de sinistralidade relacionada com acidentes rodoviários do concelho 

de Arraiolos, no distrito de Évora e em Portugal Continental, para o período de 5 anos mais recente para o 

qual existem dados completos (2014 a 2018), segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 

No quinquénio analisado, ocorreram em média cerca de 19 acidentes com vítimas por ano no concelho 

de Arraiolos dos quais, resultaram por ano, em média, 1,6 vítimas mortais, 3 feridos graves e 23 feridos ligeiros. 

Tabela 51. Estatísticas de acidentes rodoviários 

UNIDADE 
GEOGRÁFICA 

ANO/ 
PERÍODO 

N.º   ACIDENTES 
COM VÍTIMAS 

N.º  MORTOS 
N.º  FERIDOS 

GRAVES 
N.º FERIDOS 

LIGEIROS 
ÍNDICE DE 

GRAVIDADE21 

CONCELHO DE 
ARRAIOLOS 

2014 19 2 4 27 10,5 

2015 22 1 1 21 4,5 

2016 21 4 5 26 19,0 

2017 16 1 4 19 6,3 

2018 15 0 1 21 0,0 

Média anual 
2014 - 2018 

19 1,6 3 23 8,6 

DISTRITO DE ÉVORA 
Média anual 
2014 - 2018 

422 16 58 503 3,8 

PORTUGAL 
CONTINENTAL 

Média anual 
2014 - 2018 

32.701 614 2.054 39.606 1,9 

Fonte: ANSR (2020) 

 
21 Número de mortos por cada 100 acidentes com vítimas. 
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A Figura 23 permite comparar os acidentes rodoviários no concelho de Arraiolos com os valores do distrito 

de Évora e de Portugal Continental através do indicador do “número de acidentes anuais com vítimas por 

unidade de área” e o índice de gravidade. A análise da figura permite perceber que o número médio 

anual de acidentes por km2 no concelho de Arraiolos é inferior ao número médio verificado no distrito de 

Évora e em Portugal Continental. Verifica-se, porém, que o índice de gravidade no concelho de Arraiolos 

é muito superior ao valor distrital e ao valor nacional, isto é, apesar da intensidade de tráfego automóvel 

no concelho resultar num número de acidentes relativamente baixo, as suas consequências, em média, 

são mais gravosas que as verificadas na generalidade do distrito de Évora e em Portugal Continental. 

 
Figura 23. Indicadores de acidentes rodoviários no período de 2014 a 2018 

Fonte: ANSR (2020) 

 

O gráfico da Figura 24 ilustra a distribuição mensal dos acidentes rodoviários graves ocorridos no concelho 

de arraiolos nos anos entre 2014 e 2018. É possível perceber que a distribuição dos acidentes ao longo do 

ano evidencia uma concentração de acidentes entre maio e outubro. 
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Figura 24. Número de acidentes graves ocorridos no concelho de Arraiolos por mês do ano (valor 

acumulado de 2014 a 2018) 

Fonte: ANSR (2020) 

 

Embora existam anualmente acidentes rodoviários no concelho e alguns até tenham consequências 

bastante graves (vítimas mortais e feridos graves), a probabilidade de um destes acidentes atingir uma 

magnitude que obrigue a uma resposta concertada da Proteção Civil (ativação do PMEPCA) não é muito 

alta. Na grande maioria das situações, a atuação dos agentes de proteção civil no quadro do seu normal 

funcionamento é suficiente para dar uma resposta adequada a este tipo de evento. 

No quinquénio analisado, os acidentes mais graves ocorridos no concelho que provocaram mortos 

ocorreram principalmente na EN4, na EN 370 e na EM1013, em resultado de despiste ou colisão. Apesar das 

consequências trágicas considera-se que estes acidentes (e outros da mesma dimensão) são tratados pelos 

agentes de proteção civil no seu quadro de normal funcionamento, pelo que não são considerados nesta 

análise de risco. Ao contrário, os acidentes de maior gravidade, como por exemplo, colisões envolvendo 

viaturas pesadas de transporte de passageiros ou choques em cadeia envolvendo múltiplas viaturas e 

vítimas, são inexistentes no concelho durante o período em causa. 

 

 Localização do risco 

4.11.1.1 Suscetibilidade 

No concelho de Arraiolos, as zonas de maior suscetibilidade a acidentes rodoviários (classe de 
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suscetibilidade elevada) correspondem às vias que historicamente apresentam um maior número de 

acidentes e vítimas, nomeadamente a EN4 (Figura 25/Carta 30). 

 
 

Figura 25. Suscetibilidade a acidentes rodoviários  

Fonte: ANSR (2020), CMA (2018; 2019), DGT (2019) e IP (2019) 

4.11.1.2 Principais elementos expostos 

No caso dos acidentes rodoviários, considera-se que os elementos expostos mais importantes são os 

ocupantes dos veículos, os peões, bem como os próprios veículos acidentados. Deste modo, não se prevê 

a existência de elementos expostos para além dos envolvidos diretamente no acidente. Na Tabela 52 são 

identificados os principais elementos expostos a este tipo de risco. 
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Tabela 52. Principais elementos expostos a acidentes rodoviários 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 
 Ocupantes dos veículos; 

 Peões. 

SOCIOECONOMIA 
 Veículos automóveis; 

 Rede viária, principalmente a EN4. 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada considera, durante um período de forte precipitação, um choque frontal de 2 

viaturas com despiste e capotamento de uma das viaturas na EN4. 

 

4.11.2.1 Grau de probabilidade 

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

rodoviários com caraterísticas semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta forma, foi atribuído 

um grau de probabilidade médio-alto, o que corresponde a um período de retorno entre 10 a 25 anos. 

 

4.11.2.2 Grau de gravidade 

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

vítimas-padrão e uma pequena disrupção na comunidade. Na Tabela 53 indicam-se os principais impactes 

que poderão estar associados à ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 53. Principais impactes da ocorrência-tipo de acidentes rodoviários 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 
 Número reduzido de mortos e feridos 

(inferior a 5). 
Reduzido 

Reduzido SOCIOECONOMIA 

 Danos nos veículos acidentados; 

 Interrupção na circulação rodoviária 
por várias horas na EN4 (inferior a 24h). 

Reduzido 

AMBIENTE 
 Não são de esperar impactes 

significativos no ambiente. 
Residual 

 

 

4.11.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 54). 

Tabela 54. Classificação do risco da ocorrência-tipo de acidentes rodoviários 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo Médio  

MÉDIO-ALTO  

PR: 10 a 25 anos 
Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual 

REDUZIDO 

Pop: Reduzido 

Soc: Reduzido 

Amb: Residual 

Moderado Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.12 Acidentes aéreos 

Um acidente aéreo é definido pela Convenção Internacional de Aviação Civil (ICAO) como um evento 

associado à operação de uma aeronave, que ocorre entre os momentos de embarque de pessoas para 

voo e desembarque da última pessoa, e no qual uma ou mais pessoas é grave ou fatalmente ferida, a 

aeronave tenha sofrido falhas e/ou danos na estrutura, e/ou tenha desaparecido ou ficado totalmente 

inacessível. 

A existência numa determinada região de aeroportos, aeródromos e heliportos, sejam militares ou civis, 

implica a existência de risco de acidentes aéreos. O risco é mais elevado na área envolvente a estas 

estruturas, decorrente das operações de aterragem e descolagem de aeronaves. Adicionalmente, o facto 

de uma região ser sobrevoada por aeronaves em trânsito também representa algum risco de acidente 

aéreo. Não existem infraestruturas aeronáuticas no concelho de Arraiolos (NAV Portugal, 2017). 

Por outro lado, o facto do espaço aéreo diretamente sobre o território do concelho (ou sobre a sua 

vizinhança próxima) ser atravessado por corredores aéreos também implica a existência de risco de 

acidentes aéreos. Estes corredores estão definidos apenas para o espaço aéreo inferior. No que se refere 

ao espaço aéreo superior22, e de acordo com informação disponibilizada pela NAV Portugal, não são 

utilizados atualmente corredores aéreos fixos, pelo que não se pode excluir a hipótese de ocorrência de 

um acidente aéreo resultante da queda de uma aeronave que sobrevoe o concelho no espaço aéreo 

superior. Além disso, no que se refere a corredores aéreos, o concelho é sobrevoado por aeronaves em 

trânsito no corredor aéreo R27 e Z227. 

Segundo os dados estatísticos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e 

de Acidentes Ferroviários – Unidade de Aviação Civil (GPIAAF, 2019), não há registo de ocorrência de 

acidentes ou incidentes com aeronaves civis no concelho de Arraiolos. 

 

 
22 Segundo o regulamento do Parlamento Europeu n.º 551/2004, a divisão entre o espaço aéreo superior e inferior é 
definida no nível de voo 285 (8.700 metros). 
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Figura 26. Extrato da Carta de Rotas ATS do Espaço Aéreo Inferior 

Fonte: DGT (2019) e NAV Portugal (2020) 

 

 Localização do risco 

4.12.1.1 Suscetibilidade 

No concelho de Arraiolos, as zonas de maior suscetibilidade a acidentes aéreos correspondem às áreas 

próximas do território sobrevoada e às zonas florestais nas quais possa ocorrer o recurso a meios aéreos para 

combate a fogos rurais. 

 

4.12.1.2 Principais elementos expostos 

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

das aeronaves (tripulantes e passageiros), bem como as populações, os edifícios e as infraestruturas 

localizados no solo. Na Tabela 55 são identificados os principais elementos expostos. 
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Tabela 55. Principais elementos expostos a acidentes aéreos 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 Ocupantes das aeronaves (tripulantes e passageiros); 

 População que reside sob zonas diretamente sob corredor aéreo R27 e Z227 e as áreas 
próximas do território sobrevoado e suas envolventes. 

SOCIOECONOMIA 
 Aeronave; 

 Edifícios e infraestruturas localizados na vizinhança do acidente. 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada considera a queda de um avião de combate a fogos rurais com 1 ocupante 

(tripulação) sobre a área florestal da freguesia de Arraiolos após a aproximação para abastecimento num 

ponto de água. Na queda, o avião embate em árvores tornando o acesso e o resgate muito difíceis. 

 

4.12.2.1 Grau de probabilidade 

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

com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta forma, foi atribuído um grau de 

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

 

4.12.2.2 Grau de gravidade 

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

materiais em causa. Na Tabela 56 indicam-se os principais impactes que poderão estar associados à 

ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 56. Principais impactes da ocorrência-tipo de acidentes aéreos 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 
 Reduzido número vítimas-padrão 

(inferior 5). 
Reduzido 

Moderado 
SOCIOECONOMIA  Alguma perca financeira. Moderado 

AMBIENTE 
 Não são de esperar impactes 

significativos no ambiente. Sem efeitos 
duradouros. 

Reduzido 

 

 

4.12.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 57). 

Tabela 57. Classificação do risco da ocorrência-tipo de acidentes aéreos 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 

BAIXO 

PR: > 200 anos 
Médio-baixo Médio Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO 

Pop: Reduzido 

Soc: Moderado 

Amb: Reduzido 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

4. Caracterização do Risco  

 

   

110 Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 
 

4.13 Acidentes no transporte terrestre de mercadorias perigosas 

As mercadorias perigosas correspondem às substâncias ou preparações que devido à sua inflamabilidade, 

ecotoxicidade, corrosividade ou radioatividade, por meio de derrame, emissão, incêndio ou explosão 

podem provocar efeitos negativos para o Homem e para o Ambiente (ANEPC, 2019). 

O transporte destas mercadorias por via rodoviária e ferroviária coloca problemas de segurança pelas 

consequências que podem advir em caso de acidentes, estando regulamentado no Decreto-Lei n.º 41-

A/2010, de 29 de abril, na sua redação atual - Regulamento Nacional do Transporte Terrestre de 

Mercadorias Perigosas (RNTMP). 

Em Portugal Continental destacam-se duas ocorrências de acidentes que envolveram a libertação não 

controlada da mercadoria perigosa transportada (por via rodoviária ou via ferroviária), nomeadamente as 

seguintes (ANEPC, 2019): 

 Lourosa (1989) – Colisão e incêndio de camião-cisterna de transporte de combustíveis, provocando 

7 feridos; 

 Vila Franca de Xira (2008) – Colisão e despiste de camião-cisterna de transporte de combustíveis 

para avaliação )JET A-I), seguida de incêndio e de perda de contenção de toda a carga. 

Ocorrerem 2 vítimas mortais, bem como a escorrência do líquido em chamas para o sistema de 

drenagem e linha de água e a propagação do incêndio a área de mato contígua, ameaçando 

algumas habitações. 

Não existe histórico de ocorrências de acidentes no transporte de mercadorias perigosas, no concelho de 

Arraiolos. 

Contudo, o risco de ocorrência de um acidente grave envolvendo o transporte de mercadorias perigosas 

não é nulo. De facto, a relativa intensidade de tráfego de camiões-cisterna, contendo gasóleo ou gasolina 

para abastecimento dos postos de combustível (códigos da ONU são 1202 e 1203 respetivamente, sendo 

os números de identificação de perigo 30 e 33) e camiões-cisterna, contendo propano líquido ou butano 

líquido para o abastecimento de depósitos de gás, resultam no risco de um acidente grave. 
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 Localização do risco 

4.13.1.1 Suscetibilidade 

No concelho de Arraiolos, de acordo com a Figura 27 (Carta 31), as zonas de maior suscetibilidade a 

acidentes no transporte de mercadorias perigosas (classe de suscetibilidade elevada) correspondem às 

vias rodoviárias (e faixas envolventes) em que existe maior tráfego de veículos de transportes de 

combustíveis (fundamentalmente por camiões-cisterna), nomeadamente a A6/IP7, ER370, EN4, EN251 e 

EN372-1. 

Os camiões-cisterna que abastecem as bombas de combustível que se localizam distribuídas pelo 

concelho e as viaturas de transporte de gás engarrafado (que em caso de acidente poderão igualmente 

gerar danos consideráveis) também percorrem as restantes vias do concelho, pelo que as zonas suscetíveis 

à explosão da sua carga são mais dispersas. 

Os aglomerados urbanos de Arraiolos e Vimieiro são abrangidos pelas zonas de suscetibilidade elevada a 

acidentes no transporte rodoviário de mercadorias perigosas, enquanto os restantes apresentam uma 

suscetibilidade moderada a baixa. 

 
 

Figura 27. Suscetibilidade a acidentes no transporte rodoviário de mercadorias perigosas 

Fonte: CMA (2018; 2019), DGT (2019) e IP (2019) 
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4.13.1.2 Principais elementos expostos 

Para além dos condutores dos veículos rodoviários de transporte de mercadorias perigosas, a população 

que reside na proximidade dos itinerários utilizados constituem os mais importantes elementos expostos a 

acidentes no transporte de mercadorias perigosas. Na Tabela 58 são identificados os principais elementos 

expostos localizados nas zonas de maior suscetibilidade do concelho (classe de suscetibilidade elevada). 

Tabela 58. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade elevada a acidentes no transporte 

terrestre de mercadorias perigosas 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 
 População que reside na proximidade dos itinerários utilizados no transporte rodoviário de 

mercadorias perigosas, designadamente nos aglomerados habitacionais de Arraiolos e 
Vimieiro. 

SOCIOECONOMIA 

 Edifícios e infraestruturas dos vários lugares do concelho nas proximidades dos troços 
rodoviários onde circulam transportes com mercadorias perigosas; 

 Edifícios e locais de utilização coletiva, nomeadamente: Instituto da Segura Social, a Escola 
de música,  2 clínicas, 5 alojamentos turísticos; 

 Agentes da Proteção Civil: GNR; 

 Rede rodoviária onde circula o transporte rodoviário de mercadorias perigosas, em particular 
A6/IP7, ER370, EN4, EN251 e EN372-1. 

AMBIENTE 
 Cursos de água que cruzam os itinerários de transporte rodoviário de mercadorias perigosas, 

nomeadamente a ribeira do Divor, a ribeira do Freixo, a ribeira de Têra e a ribeira de Arraiolos. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada consiste num acidente que envolve um camião-cisterna de transporte de 

combustíveis na EN4 e diversos veículos ligeiros, na proximidade do aglomerado populacional de Arraiolos. 

O acidente conduz à explosão do camião e à ocorrência de um violento incêndio que ocupa a totalidade 

da rodovia e danos significativos nos veículos, resultando um número moderado de feridos ligeiros. 

 

4.13.2.1 Grau de probabilidade 

A atribuição do grau de probabilidade teve por base o nível de recorrência potencial de acidentes 
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envolvendo substâncias perigosas com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. 

Assim, tendo em conta a relativa intensidade de tráfego de camiões-cisterna para abastecer os postos de 

combustível e gasómetros do concelho, considera-se um grau de probabilidade médio para a ocorrência 

de um acidente no transporte rodoviário de mercadorias perigosas na área do concelho de Arraiolos, o 

que corresponde a um período de retorno entre 25 e 50 anos. 

 

4.13.2.2 Grau de gravidade 

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

moderado de vítimas-padrão (5 a 20), de alguns danos em viaturas e infraestruturas e a disrupção do 

funcionamento da comunidade inferior a 24h. Na Tabela 59 indicam-se os principais impactes que poderão 

estar associados à ocorrência-tipo considerada. 

Tabela 59. Principais impactes da ocorrência-tipo de acidentes no transporte terrestre de mercadorias 

perigosas 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 
 Número reduzido de vítimas-padrão 

(inferior a 5). 
Reduzido 

Moderado SOCIOECONOMIA 

 Danos materiais associados à 
destruição dos veículos envolvidos e 
rodovia afetada; 

 Disrupção na comunidade inferior a 24 
horas; 

 Alguma perda financeira. 

Moderado 

AMBIENTE 
 Não são de esperar impactes 

significativos no ambiente. 
Reduzido 

 

4.13.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 60). 
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Tabela 60. Classificação do risco da ocorrência-tipo de acidentes no transporte terrestre de mercadorias 

perigosas  

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo 

MÉDIO 

PR: 25 a 50 anos 
Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO 

Pop: Moderado 

Soc: Moderado 

Amb: Reduzido 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.14 Colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas 

O colapso de uma infraestrutura de grandes dimensões (ponte, túnel, viaduto, etc.) traduz-se na redução 

súbita ou progressiva da integridade estrutural da construção para níveis críticos, desencadeando o seu 

desmoronamento, total ou parcial. Entre os eventos que podem desencadear o colapso de infraestruturas, 

destacam-se os sismos, as explosões e os incêndios, mas o colapso também pode resultar de deslizamentos 

de terra, de liquefações do solo, da colisão de veículos pesados com pontos estruturalmente críticos e da 

perda de apoio estrutural devido a fenómenos hidrodinâmicos que conduzam ao descalçamento de 

pilares. A maior ou menor propensão para uma infraestrutura colapsar face a um determinado evento é 

função do tipo e qualidade de construção e do seu estado de conservação. 

Em Portugal Continental destacam-se duas ocorrências de acidentes relacionados com o colapso de 

infraestruturas de grandes dimensões, nomeadamente as seguintes (ANPC, 2014 e ANEPC 2019): 

 Lisboa (1963) – Colapso da cobertura da gare ferroviária do Cais do Sodré, provocando a morte 

de 49 pessoas; 

 Entre-os-Rios (2001) - Parte do tabuleiro da Ponte Hintze Ribeiro colapsou em resposta à derrocada 

de um dos seus pilares. Um autocarro e três viaturas caíram ao rio, provocando a morte de 60 

pessoas. 

No território do concelho de Arraiolos não há registo de ocorrência de colapso de infraestruturas de grandes 

dimensões (ponte, túnel, etc.). Contudo, não se pode considerar que o risco é nulo, uma vez que existe um 

número considerável deste tipo de infraestruturas no concelho associadas à rede rodoviária, 

designadamente passagens hidráulicas, superiores, pontes e pontão. 

 

 Localização do risco 

4.14.1.1 Suscetibilidade 

Os locais de maior suscetibilidade a colapsos de infraestruturas correspondem às pontes localizadas ao 

longo das principais vias rodoviárias, em particular na EN4, no troço que liga Vimieiro a Estremoz quando 

sobre passa a ribeira de Têra e junto à vila de Arraiolos no nó com a EN370, e na EN372-1 na ponte sobre a 

ribeira de Têra (Figura 28/Carta 32). A atribuição da classe de suscetibilidade elevada deve-se sobretudo à 

importância hierarquia das vias e à dimensão da infraestrutura. 
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Figura 28. Suscetibilidade ao colapso de pontes e outras infraestruturas 

Fonte: CMA (2018; 2019; 2020), DGT (2019) e IP (2019) 

 

4.14.1.2 Principais elementos expostos 

No caso do colapso de infraestruturas (pontes e passagens), considera-se que os elementos expostos mais 

importantes são os peões, passageiros e veículos automóveis que nelas circulam, bem como as próprias 

infraestruturas. Na Tabela 61 são identificados os principais elementos expostos ao risco em análise. 
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Tabela 61. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade moderada de colapsos de pontes e 

outras infraestruturas 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 
 População que utiliza as pontes localizadas ao longo das principais vias rodoviárias, em 

particular a EN4 e a EN372-1. 

SOCIOECONOMIA 
 As pontes e passagens superiores localizados ao longo das principais vias rodoviárias (A6/IP7, 

ER370, EN4, EN251 e EN372-1). 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera o colapso da ponte situada na EN372-1 sobre a ribeira de Têra, na freguesia 

de Vimieiro, por desabamento do tabuleiro da ponte, no momento da passagem de um veículo rodoviário 

com um ocupante que sofre ferimentos ligeiros. 

 

4.14.2.1 Grau de probabilidade 

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

características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta forma, foi atribuído um grau de 

probabilidade médio-baixo, o que corresponde a um período de retorno entre 50 e 200 anos. 

 

4.14.2.2 Grau de gravidade 

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

significativos que exigem recursos externos e de uma perda financeira significativa. Na Tabela 62 indicam-

se os principais impactes que poderão estar associados à ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 62. Principais impactes da ocorrência-tipo de colapsos de pontes e outras infraestruturas 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 
 Número reduzido de feridos (inferior a 5 

vítimas-padrão). 
Reduzido 

Moderado 
SOCIOECONOMIA 

 Destruição da ponte localizada na 
EN372-1; 

 Suspensão da circulação rodoviária na 
EN372-1 no troço entre Vimieiro e Casa 
Branca; 

 Danos no veículo rodoviário que 
circulava na EN372-1. 

Moderado 

AMBIENTE  Não há impacte no ambiente. Residual 

 

 

4.14.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 63). 

Tabela 63. Classificação do risco da ocorrência-tipo de colapsos de pontes e outras infraestruturas 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo 

MÉDIO-BAIXO 

PR: 50 a 200 
anos  

Médio Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO 

Pop: Reduzido 

Soc: Moderado 

Amb: Residual 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.15 Rutura de barragens 

As barragens, embora sejam obras hidráulicas de grande importância na regulação de caudais e na 

atenuação de picos de cheia, têm o risco associado de poder provocar cheias de grande magnitude em 

consequência de acidentes graves devido a ruturas estruturais das barreiras de contenção. Numa 

barragem, os mecanismos de rutura podem ser provocados por erros de construção ou ser desencadeados 

por fatores externos, como sismos, cheias críticas, deslizamento de encostas e tempestades. A rutura pode 

conduzir à libertação repentina de grandes volumes de água, tendo como consequência o aumento súbito 

dos caudais e a formação de ondas de inundação potencialmente catastróficas a jusante. 

No concelho de Arraiolos não há registo de ocorrência de ruturas de barragens de grandes dimensões, 

contudo, segundo o SMPC, ocorreu há alguns anos (sem precisar a data) na freguesia de Vimieiro a rutura 

da barragem da Frausta situada junto à estrada Vimieiro-Casa Branca. De facto, no território do concelho 

não existem barragens ou outras infraestruturas de contenção de massas de água com potencial para 

provocar danos no concelho. Contudo, a existência da barragem de terra - barragem do Divor, poderá 

representar alguns danos no concelho. Não existem infraestruturas hidráulicas de grandes dimensões na 

proximidade do concelho que possam representar algum risco para o mesmo. 

Tabela 64. Barragens e diques com potencial para provocar danos no concelho em caso de rutura 

BARRAGEM/DIQUE LOCALIZAÇÃO TIPO E ALTURA DO PAREDÃO 
ANO DE 

CONSTRUÇÃO 
CAPACIDADE TOTAL 
DE ARMAZENAMENO 

BARRAGEM DO 
DIVOR 

Igrejinha Terra homogénea 21 m 1965 11.900 x 1.000m3 

Fonte: APA (2020) 

 Localização do Risco 

4.15.1.1 Suscetibilidade 

As zonas de maior suscetibilidade a ruturas de barragens (classe de suscetibilidade moderada) 

correspondem às faixas envolventes do troço da ribeira do Divor situado a jusante da barragem (não 

existindo barragens com capacidade total de armazenamento superior a 100 milhões de m3) 

(Mapa/Figura 3). 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

4. Caracterização do Risco  

 

   

120 Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 
 

 
 

Figura 29. Suscetibilidade a acidentes de rutura de barragens 

Fonte: CMA (2018; 2019) e DGT (2019) 

4.15.1.2 Principais Elementos Expostos 

Os elementos expostos mais importantes a ruturas de barragens são as pessoas, edifícios, equipamentos e 

infraestruturas localizados nas faixas envolventes aos troços a jusante das barragens de maior dimensão. Na 

Tabela 65 são identificados os principais elementos expostos localizados nas zonas de maior suscetibilidade 

do concelho (classe de suscetibilidade moderada). 
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Tabela 65. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade moderada a rutura de barragens 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO  População transeunte na envolvente da ribeira do Divor. 

SOCIOECONOMIA 

 Barragem do Divor; 

 Danos agrícolas e florestais; 

 Edificado próximo da zona de alagamento. 

AMBIENTE 
 Ecossistema fluvial da ribeira do Divor; 

 Ecossistema da albufeira de Divor. 

 

 

 Caracterização da Ocorrência-Tipo 

A ocorrência-tipo considerada consiste na rutura e desmoronamento do paredão de terra da barragem 

de Divor quando esta está em situação próxima à capacidade máxima de armazenamento. 

 

4.15.2.1 Grau de Probabilidade 

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

características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta forma, e tendo consideração o 

número de barragens do concelho e o nível de recorrência de fenómenos sísmicos e hidrológicos extremos 

(potencialmente indutores de ruturas), foi atribuído um grau de probabilidade baixo, o que corresponde a 

um período de retorno inferior a 200 anos. 

 

4.15.2.2 Grau de Gravidade 

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

perda financeira e de um pequeno impacte no ambiente com efeitos a longo prazo. Na Tabela 66 indicam-

se os principais impactes que poderão estar associados à ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 66. Principais impactes da ocorrência-tipo de rutura de barragens 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO  Não há feridos nem vítimas mortais.  Residual  

Reduzido SOCIOECONOMIA  Pequena perda financeira. Reduzido  

AMBIENTE 
 Pequeno impacte no ambiente sem efeitos 

duradouros. 
Reduzido  

 

4.15.2.3 Grau de Risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco baixo (Tabela 67). 

Tabela 67. Classificação do risco da ocorrência-tipo de rutura de barragens 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 

BAIXO  

PR: < 200 anos 
Médio-Baixo  Médio Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual 

REDUZIDO 

Pop: Residual 

Soc: Reduzido 

Amb: Reduzido 

Moderado 
 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO BAIXO Moderado Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.16 Acidentes industriais 

Os acidentes industriais graves são consequência do desenvolvimento não controlado de processos 

durante o funcionamento de um estabelecimento industrial e podem resultar em explosões, incêndios e/ou 

emissões de substâncias contaminantes. Os estabelecimentos para os quais existe risco de um acidente 

grave envolvendo substâncias perigosas estão abrangidos pelo Decreto-lei n.º 150/2015, de 5 de agosto23, 

e são habitualmente designados por “estabelecimentos Seveso”. 

No concelho de Arraiolos não existem “estabelecimentos Seveso” (APA, 2020a), mas apesar disso, existem 

unidades industriais que devido à sua tipologia podem provocar acidentes industriais com alguma 

gravidade (sobretudo incêndios). As unidades industriais distribuem-se pelas zonas industriais existentes nas 

freguesias de Arraiolos (18,1 ha) e Vimieiro (0,7 ha). 

As empresas localizadas nas zonas industriais dizem respeito a atividades económicas dos mais diversos 

ramos, designadamente metalomecânica, queijarias, estaleiros, material elétrico, etc., existindo em maior 

número as empresas registadas nas secções C -  Indústrias transformadoras e G - Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos da CAE-Rev.3. 

Os postos de abastecimento de combustíveis do concelho, apesar de não serem unidades industriais no 

sentido estrito, também são considerados nesta análise devido ao risco que acarretam, nomeadamente 

de explosão e incêndio. 

Apesar de haver referência a dois incêndios industriais no plano distrital de Évora (ANPC, 2014a), nos últimos 

anos no concelho de Arraiolos não há registo de acidentes industriais envolvendo substâncias perigosas. 

 

 Localização do risco 

4.16.1.1 Suscetibilidade 

As zonas de maior suscetibilidade a acidentes industriais (classe de suscetibilidade elevada) estão 

apresentadas na Figura 30 (Carta 34) e correspondem às áreas ocupadas pelas indústrias que devido ao 

tipo de substâncias manipuladas são suscetíveis à ocorrência de explosões ou incêndios críticos. A estas 

áreas acrescentou-se a área ocupada por postos de abastecimento de combustível e depósitos de gás, 

 
23 Este diploma legal transpõe para o direito interno a Diretiva 2012/18/UE e estabelece o regime de prevenção e controlo 
de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e limitação das suas consequências para a saúde humana e 
o ambiente. Revoga o Decreto-lei n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 42/2014, sendo que a 
principal alteração introduzida é a adaptação do anexo I, que prevê as categorias de substâncias perigosas, ao sistema 
de classificação de substâncias e misturas definido pelo Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008 (CLP). 
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uma vez que todos estes estabelecimentos, apesar de não constituírem em rigor unidades industriais, 

enquadram-se na tipologia de acidentes aqui analisada. 

 
 

Figura 30. Suscetibilidade a acidentes industriais 

Fonte: CMA (2018; 2019) e DGT (2019) 

 

4.16.1.2 Principais elementos expostos 

Para além das próprias instalações industriais, a população, edifícios, equipamentos e infraestruturas 

existentes no interior das unidades industriais (e na sua área envolvente) constituem os mais importantes 

elementos expostos a acidentes industriais. Na Tabela 68 são identificados os principais elementos expostos 

localizados nas zonas de maior suscetibilidade do concelho (classe de suscetibilidade elevada). 
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Tabela 68. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade elevada a acidentes industriais 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 Trabalhadores das unidades industriais; 

 Trabalhadores e clientes dos  postos de abastecimento de combustível e dos locais com 
depósitos de gás; 

 População dos aglomerados habitacionais onde se inserem as unidades industriais e postos 
de abastecimento de combustível, nomeadamente Arraiolos, Igrejinha e Vimieiro. 

SOCIOECONOMIA 

 Edifícios, equipamentos e infraestruturas das unidades industriais e das suas proximidades, 
nomeadamente dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos; 

 Edifícios, equipamentos e infraestruturas dos postos de abastecimento de combustível e das 
suas proximidades. 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera uma explosão seguida de um incêndio num dos estabelecimentos industriais 

inserido na zona industrial de Arraiolos. 

 

4.16.2.1 Grau de probabilidade 

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

envolvendo substâncias perigosas com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. 

Desta forma, foi atribuído um grau de probabilidade médio, o que corresponde a um período de retorno 

entre 25 e 50 anos. 

 

4.16.2.2 Grau de gravidade 

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

número de vítimas-padrão e de alguns danos em edifícios e infraestruturas. Na Tabela 69 indicam-se os 

principais impactes que poderão estar associados à ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 69. Principais impactes da ocorrência-tipo de acidentes industriais 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 
 Número reduzido de feridos (inferior a 5 

vítimas-padrão). 
Reduzido 

Moderado SOCIOECONOMIA 

 Edifícios e infraestruturas destruídos ou 
severamente danificados; 

 Perdas financeiras. 

Moderado 

AMBIENTE 
 Não são de esperar impactes 

significativos no ambiente. 
Reduzido 

 

 

4.16.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 70). 

Tabela 70. Classificação do risco da ocorrência-tipo de acidentes industriais 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo 

MÉDIO 

PR: 25 a 50 anos 
Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO 

Pop: Reduzido 

Soc: Moderado 

Amb: Reduzido 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.17 Incêndios urbanos 

Os incêndios urbanos são incêndios que deflagram e se propagam no interior de zonas urbanas ou 

povoações24. Na origem dos incêndios urbanos estão quase sempre procedimentos negligentes na 

instalação, manutenção e uso de equipamentos elétricos e de equipamentos a gás. Os efeitos dos 

incêndios urbanos variam de acordo com as características dos edifícios afetados, tipo de materiais e 

infraestruturas que se encontram na sua proximidade e acessos ao local. 

Os incêndios em zonas com uma grande contiguidade de edifícios de construção antiga, apresentam um 

elevado potencial para provocar danos graves. Para além dos materiais de construção utilizados nas 

habitações destas zonas serem mais vulneráveis ao fogo, os seus difíceis acessos (vias estreitas) constituem 

uma dificuldade acrescida para as forças de combate ao fogo, podendo resultar no alastramento rápido 

a vários edifícios. 

Os incêndios em edifícios altos também apresentam um elevado potencial para provocar danos graves. 

Neste tipo de edifícios, o acesso das forças de combate ao fogo, bem como a fuga de pessoas localizadas 

nos pisos superiores são severamente dificultados, podendo resultar em consequências particularmente 

trágicas ao nível de mortos e feridos. Contudo, tendo em conta a raridade/inexistência deste tipo de 

edifícios no concelho, pode assumir-se que o risco deste tipo de incêndio urbano é ínfimo/nulo. 

No concelho de Arraiolos não há registo de ocorrência de incêndios urbanos de grandes dimensões, em 

anos recentes, que se tenham propagado por vários edifícios ou por vários andares dentro de um mesmo 

edifícios. O registo histórico de incêndios urbanos resume-se a pequenos incêndios limitados às habitações 

ou edifícios (com poucos pisos) onde estes deflagraram. Não dispondo de registos, apresentam-se algumas 

ocorrências registada pela imprensa para incêndios urbanos (Tabela 71). 

Tabela 71. Algumas ocorrências de incêndios urbanos e industriais por Freguesia (2010-2019)  

FREGUESIA DATA OCORRÊNCIA 

ARRAIOLOS 

14 de Dezembro de 2011 Um idoso morreu carbonizado na sequência de um incêndio na 
sua habitação por cima das instalações da Junta de Freguesia 
de Arraiolos, na vila de Arraiolos, alegadamente com origem 
numa braseira elétrica. 

VIMEIRO 
14 de Dezembro de 2011 Incêndio numa habitação na povoação de Vimieiro causou um 

ferido grave e seis desalojados. 

ARRAIOLOS 
23 de agosto de 2013 Três pessoas ficaram desalojadas em consequência de um 

incêndio que destruiu o primeiro andar da casa onde moravam 

VIMEIRO 3 de Abril de 2014 Incêndio em habitação. 

 
24 Não se incluem nesta categoria os incêndios em estabelecimentos industriais, que são analisados no ponto 4.16. 
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FREGUESIA DATA OCORRÊNCIA 

VIMIEIRO 
5 de Junho  de 2017 Um incêndio consumiu um anexo de uma habitação e cerca de 

50 m2 de pasto, em torno da mesma. 

Fonte: Imprensa portuguesa (2020) 

 

 

 Localização do risco 

4.17.1.1 Suscetibilidade 

Os locais de maior suscetibilidade a incêndios urbanos (classe de suscetibilidade moderada e elevada) 

correspondem às zonas antigas dos principais aglomerados habitacionais do concelho, nomeadamente 

Arraiolos, Igrejinha e Vimieiro (Figura 31/Carta 33). 

 
 

Figura 31. Suscetibilidade a incêndios urbanos 

Fonte: CMA (2018; 2019); DGT (2019) e INE (2020m) 
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4.17.1.2 Principais elementos expostos 

Os principais elementos expostos a incêndios urbanos são os próprios edifícios afetados pelo incêndio, a 

respetiva população residente e os equipamentos e bens neles contidos. Na Tabela 72 são identificados os 

principais elementos expostos localizados nas zonas de maior suscetibilidade do concelho (classe de 

suscetibilidade elevada). 

Tabela 72. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade elevada a incêndios urbanos 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 População dos principais aglomerados populacionais do concelho, designadamente 
Arraiolos, Igrejinha e Vimieiro; 

 População sensível em serviços de saúde, infraestruturas de ação social e estabelecimentos 
de ensino; 

 População idoso que viva desacompanhada. 

SOCIOECONOMIA 

Edifícios, infraestruturas e locais de utilização dos vários lugares do concelho expostos: 

 Edifícios culturais e históricos: Associações, Centros e Sociedades (3), Associação de Regantes 
e Beneficiários do Divor, Capela do Hospital do Espírito Santo (Arraiolos), Ermida de São 
Sebastião (Arraiolos), Igreja (4): Igreja da Misericórdia de Arraiolos e de Vimieiro, Igreja de 
Santa Ana da Franzina e Igreja do Espirito Santo; 

 Empreendimentos turísticos (5); 

 Junta de Freguesia de Vimieiro; 

 Serviços de saúde: 2 Clínicas, Farmácia Vieira e Posto Farmacêutico Movel (Igrejinha); 

 Festas e romarias: O Tapete está na Rua, Procissão da Bênção dos Ramos Procissão do Senhor 
Morto. 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada considera um incêndio na vila de Vimeiro, que se inicia durante a noite num 

edifício de habitação antigo e habitado por idosos e que rapidamente se alastra aos edifícios contíguos. 
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4.17.2.1 Grau de probabilidade 

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

urbano com características semelhantes às definidas para a ocorrência-tipo. Desta forma, foi atribuído um 

grau de probabilidade médio, o que corresponde a um período de retorno entre 25 e 50 anos. 

 

4.17.2.2 Grau de gravidade 

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

vítimas-padrão (inferior a 5), de alguns danos e da retirada de algumas pessoas por um período superior a 

24 horas. Na Tabela 73 indicam-se os principais impactes que poderão estar associados à ocorrência-tipo 

considerada. 

Tabela 73. Principais impactes da ocorrência-tipo de incêndios urbanos 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 

 Número de mortos e feridos ( inferior a 5 
vítimas-padrão); 

 Retirada de pessoas por um período 
superior a 24 horas; 

 Cerca de 10 pessoas desalojadas. 

Moderado 

Moderado 

SOCIOECONOMIA 

 Destruição total ou parcial de 5 
habitações; 

 Perda financeira. 

Moderado 

AMBIENTE 
 Não são de esperar impactes 

significativos no ambiente. 
Residual 

 

4.17.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco moderado (Tabela 74). 
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Tabela 74. Classificação do risco da ocorrência-tipo de incêndios urbanos 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo  

MÉDIO 

PR: 25 a 50 anos 
Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO 

Pop: Moderado 

Soc: Moderado 

Amb: Residual 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo MODERADO Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.18 Colapso de estruturas 

O colapso de edifícios e a ocorrência de incidentes que provoquem estragos avultados suficientes para 

comprometer a estabilidade e habitabilidade dos mesmos (ex.: explosões) constituem situações de 

extrema gravidade no âmbito da proteção civil. 

O colapso ou desmoronamento de edifícios está quase sempre relacionado com o seu elevado estado de 

degradação. De uma forma geral, este tipo de fenómeno ocorre em edifícios abandonados e desabitados 

com níveis de degradação avançados (edifícios devolutos), mas também pode ocorrer em edifícios que, 

apesar de habitados, são alvo de manutenção insuficiente. Perante o estado de degradação avançada 

do edifício, o desmoronamento pode ser despoletado por vários processos, entre os quais se destacam os 

sismos, os estremecimentos provocados por obras na envolvente, os enterramentos e as explosões violentas 

(especialmente as originadas por fugas de gás). A ocorrência de incidentes que, mesmo não originando o 

colapso, provoquem estragos avultados suficientes para comprometer a estabilidade e habitabilidade dos 

edifícios pode resultar dos mesmos processos que originam os colapsos. 

No caso concreto do concelho de Arraiolos, o colapso de edifícios e muros poderá encontrar-se 

relacionado com três tipos diferentes de eventos: 

1. Sismos; 

2. Precipitações intensas; 

3. Degradação extrema de estruturas, associada ao abandono. 

Os colapsos de edifícios poderão resultar na obstrução de vias de circulação (incluindo importantes vias de 

acesso às localidades) devido ao amontoado de escombros caídos sobre as vias. Num cenário de sismo, 

em que existe a necessidade urgente de socorrer vítimas em vários locais, a obstrução de uma via que 

impeça o acesso de ambulâncias, veículos dos bombeiros, etc., constitui um forte constrangimento às 

operações de socorro de vítimas na área inacessível, com consequências potencialmente trágicas. 

Desta forma, a identificação prévia de edifícios degradados em risco de colapso deve ser realizada de 

forma a possibilitar a adoção de medidas preventivas, que podem passar pela demolição ou recuperação 

dos edifícios degradados com potencial para obstruir vias de circulação importantes. 

A caracterização relativa ao estado de conservação e época de construção do edificado existente no 

concelho de Arraiolos (subcapítulo 3.1.4), permite identificar os edifícios que se encontram mais suscetíveis 

a sofrer colapsos totais ou parciais. Com efeito, verifica-se que o número de edifícios muito degradados é 

residual comparativamente com os restantes edifícios sem e com necessidade de reparação, destacando-

se a freguesia de Arraiolos e a UF de São Gregório e Santa Justa como aquelas que apresentam maior 
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número de edifícios muito degradados (45 e 20 respetivamente), sendo que destes cerca de 90% 

correspondem a edifícios anteriores a 1961. 

Refira-se que sendo a maior parte dos edifícios muito degradados anteriores a 1961, estes correspondem a 

edifícios construídos antes da existência de legislação sobre construção antissísmica. 

No concelho de Arraiolos não existe registo histórico de ocorrências de colapso de estruturas. 

 

 Localização do risco 

4.18.1.1 Suscetibilidade 

Os locais de maior suscetibilidade a este risco correspondem à localização dos edifícios degradados e à 

sua área envolvente, em particular no aglomerado urbano de Arraiolos (Figura 32/Carta 36). No entanto, 

refere-se que o aglomerado de Arraiolos possui uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) aprovada25, como 

forma de revitalizar o centro histórico bem como melhorar o nível de infraestruturas e a qualidade 

urbanística do aglomerado (Figura 33). 

 

 
25 ARU do Centro Histórico de Arraiolos aprovada pelo Aviso n.º 4002/2016, de 23 de março. 
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Figura 32. Suscetibilidade ao colapso de estruturas  

Fonte: CMA (2018; 2019; 2020), DGT (2019) e INE (2020n) 
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Figura 33. Suscetibilidade ao colapso de estruturas na ARU do aglomerado de Arraiolos 

Fonte: CMA (2018; 2019; 2020), DGT (2019) e INE (2020n) 

 

 

4.18.1.2 Principais elementos expostos 

Os elementos expostos mais importantes ao colapso de edifícios degradados são as pessoas que possam 

ser feridas/mortas na derrocada, quer se trate de eventuais moradores, quer se trate de transeuntes na via 

pública que sejam apanhados pela derrocada. Os edifícios vizinhos, os equipamentos e infraestruturas 

próximos também constituem elementos expostos a este tipo de risco. Por fim, mas não menos importante, 

importa referir que a população que potencialmente pode ficar isolada pela queda destes edifícios 

também constitui um importante elemento exposto num cenário em que haja a necessidade de socorro 

dessa população (ex.: sismos). 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arraiolos 

4. Caracterização do Risco  

 

   

136 Anexo II – Caracterização do Território e Análise de Riscos 
 

Tabela 75. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade elevada a colapso de estruturas 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 População, eventualmente, residente nos edifícios degradados; 

 População transeunte que circule na proximidade dos edifícios degradados; 

 População que pode ficar isolada em resultado da derrocada de um edifício degradado. 

SOCIOECONOMIA  Edifícios vizinhos, equipamentos e infraestruturas próximas a edifícios degradados. 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo analisada considera o colapso de edificado degradado/devoluto na Rua da 

Misericórdia, no aglomerado de Arraiolos. 

 

4.18.2.1 Grau de probabilidade 

Não existem dados que permitam aferir com precisão a probabilidade de ocorrência de um episódio de 

colapso ou estrago avultado do edificado no concelho de Arraiolos associado às características definidas 

para a ocorrência-tipo. Apesar disso, o facto de o aglomerado urbano de Arraiolos integrar uma ARU, com 

uma estratégia de reabilitação urbana e dinheiros comunitários disponíveis para o efeito, leva a que seja 

considerado um grau de probabilidade médio-baixo, o que corresponde a um período de retorno entre 50 

e 200 anos. 

 

4.18.2.2 Grau de gravidade 

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

reduzido de feridos (em virtude de cerca de 15% do edificado da freguesia se encontrar vago), de alguns 

danos materiais (em carros estacionados nas proximidades) e alguma disrupção na comunidade por 

interrupção da circulação de automóveis. Na Tabela 76 indicam-se os principais impactes que poderão 

estar associados à ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 76. Principais impactes da ocorrência-tipo de colapso de edifícios degradados 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 
 Reduzido número de feridos (inferior a 5 

vítimas-padrão). 
Reduzido 

Reduzido 
SOCIOECONOMIA 

 Destruição parcial do edificado 
colapsado; 

 Estragos em veículos estacionados junto 
ao edificado e outras infraestruturas 
urbanas; 

 Circulação interrompida na Rua da 
Misericórdia, no aglomerado de 
Arraiolos. 

Reduzido 

AMBIENTE  Não há impacte no ambiente. Residual 

 

 

4.18.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco baixo (Tabela 77). 

Tabela 77. Classificação do risco da ocorrência-tipo de colapso de estruturas 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo 

MÉDIO-BAIXO 

PR: 50 a 200 ano  
Médio Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual 

REDUZIDO 

Pop: Reduzido 

Soc: Reduzido 

Amb: Residual 

Moderado Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO BAIXO Moderado Elevado Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.19 Acidentes em locais com elevada concentração populacional  

De uma forma geral, as elevadas concentrações de pessoas possuem o potencial de desencadear e 

maximizar situações de risco no domínio da proteção civil. Por um lado, as próprias multidões podem ser 

responsáveis por atos de desordem que gerem situações críticas, como rixas e atos de vandalismo de 

grupo. Por outro lado, a concentração de pessoas pode levar a situações duplamente trágicas face à 

ocorrência de um acidente (ex.: colapso de um edifício), devido à dificuldade de evacuação e de socorro 

do elevado número de vítimas resultante. De facto, a existência de um elevado número de vítimas pode 

conduzir rapidamente à saturação dos meios de socorro existentes nas unidades de emergência locais. 

Quando isso acontece, o pronto auxílio às vítimas fica comprometido, o que pode levar ao agravamento 

do número de mortos e feridos graves. 

A dificuldade de evacuação pode ser particularmente crítica em situações de perigo imediato como é o 

caso de incêndios em edifícios contendo elevado número de pessoas. Para além dos atrasos inerentes à 

dificuldade de evacuar locais com um grande número de pessoas, o pânico, caos e a desordem que 

podem ser gerados no processo de evacuação têm, por si só, o potencial de provocar situações 

catastróficas (ex.: espezinhamentos, esmagamentos e sufocamentos). Em algumas situações, o pânico 

pode ser instalado por uma falsa sensação de perigo, decorrente de um falso alarme ou de um rumor 

propagado pela multidão. 

Em Portugal Continental, destacam-se duas ocorrências de acidentes relacionados com o colapso de 

edifícios com elevada concentração populacional, nomeadamente as seguintes (ANPC, 2014): 

 Matosinhos (1984) – Um prédio recém-construído de 10 andares colapsou. Não houve vítimas 

porque o edifício ainda não estava habitado; 

 Seixal (1994) - Colapso de parte da cobertura do hipermercado Continente do Seixal, provocando 

5 feridos. 

A concentração de um grande número de pessoas ocorre no concelho de Arraiolos de forma mais regular 

nos estabelecimentos de saúde e de ensino, nos centros de dia e lares de repouso, equipamentos 

desportivos, mercados, locais religiosos, supermercados, etc.. De uma forma mais esporádica ocorrem 

também concentrações de um grande número de pessoas em: festas populares, feiras e romarias. Os 

principais eventos que ocorrem no concelho estão identificados na Tabela 78. 
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Tabela 78. Principais eventos festivos do concelho de Arraiolos 

FREGUESIA EVENTO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO DATA OBSERVAÇÕES 

ARRAIOLOS 

Procissão do Senhor dos 
Passos 

Romaria Arraiolos 
3.º domingo de 
Quaresma 

 

Procissão do Senhor 
Morto 

Romaria  Arraiolos Sexta-feira Santa 
Realiza-se à noite 

Procissão da Bênção 
dos Ramos 

Romaria Arraiolos 
Domingo que 
antecede a Páscoa 

 

Procissão da 
Ressurreição 

Romaria Arraiolos Domingo de Páscoa 
 

Comemorações do 25 
de abril Festa  Arraiolos 24 e 25 de abril 

24 de abril à noite 
com fogo de 

artifício 

Comemorações do 25 
de abril 

Festa  
Santana do 
Campo 

24 de abril 
24 de abril à noite 

com fogo de 
artifício 

Marchas populares do 
concelho 

Festa Arraiolos 1ª semana de junho 
 

O Tapete está na Rua Festa Arraiolos 1ª semana de junho 
varia entre 5 e 10 

dias 

Feira de São Boaventura 
Feira franca 
anual 

Arraiolos 
2º fim de semana de 
julho 

4 dias (6.ª a 2.ª) 

Festa de verão de 
Santana do Campo 

Festa e romaria 
Santana do 
Campo 

1º fim de semana de 
agosto 

3 dias (inclui a 
Procissão em honra 

de Santa Ana) 

Festa da Juventude Festa Arraiolos 
2º fim de semana de 
setembro 

3 dias 

Festa Sénior do 
concelho Festa Arraiolos 

1ª semana de 
outubro 

 

Mostra Gastronómica e 
Festival da Empada 

Evento 
gastronómico 

Arraiolos 
1ª semana de 
novembro 

10 dias 

IGREJINHA 

Comemorações do 25 
de abril 

Festa  Igrejinha 24 e 25 de abril 
24 de abril à noite 

com fogo de 
artifício 

Feriado Municipal /Dia 
da Espiga 

 
Paredão da 
barragem 

5ª feira da Ascensão 
 

Festa em honra de Nª 
Sr.ª da Consolação Romaria Igrejinha 

1º fim de semana de 
setembro 

4 dias 
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FREGUESIA EVENTO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO DATA OBSERVAÇÕES 

UF 
GAFANHOEIRA 
(SÃO PEDRO) E 
SABUGUEIRO 

Comemorações do 25 
de abril 

Festa  
S. Pedro da 
Gafanhoeira e 
Sabugueiro 

24 de abril 
À noite com fogo 

de artifício 

Festa de verão em 
honra de Santa Clara 

Festa e romaria Sabugueiro 
3º fim de semana de 

agosto 
3 dias, incluindo 

procissão 

Festa de verão de S. 
Pedro da Gafanhoeira 

Festa 
S. Pedro da 
Gafanhoeira 

3º fim de semana de 
agosto 

3 dias 

UF SÃO 
GREGÓRIO E 
SANTA JUSTA 

Comemorações do 25 
de abril 

Festa  

Carrascal, 
Aldeia da 
Serra e Vale do 
Pereiro 

24 de abril 

À noite com fogo 
de artifício 

Festa de verão de Vale 
do Pereiro 

Festa e romaria Vale do Pereiro 
último fim de 

semana de julho 

4 dias; inclui 
Procissão em Honra 

de Santa Justa 

Festa de verão da 
Aldeia da Serra Festa 

Aldeia da 
Serra 

2º fim de semana de 
agosto 

3 dias 

VIMIEIRO 

Procissão do Senhor dos 
Passos 

Romaria Vimieiro 
4.º domingo de 

Quaresma 
 

Procissão do Senhor 
Morto 

Romaria à 
noite 

Vimieiro Sexta-feira Santa 
Realiza-se à noite 

Procissão da 
Ressurreição 

Romaria Vimieiro Domingo de Páscoa 
 

Comemorações do 25 
de abril 

Festa  Vimieiro 24 de abril 
À noite com fogo 

de artifício 

Festa da Misericórdia Festa Vimieiro 
3º fim de semana de 

julho 
3 dias 

Festas de verão das 
Bardeiras 

Festa Bardeiras 
4º fim de semana de 

julho 
3 dias 

Feira anual Feira Vimieiro 
1º fim de semana de 

agosto 
4 dias (6.ª a 2.ª) 

Fonte: CMA (2021) 

Refira-se que no concelho de Arraiolos não há registo de acidentes em locais com elevada concentração 

de população. 
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 Localização do risco 

4.19.1.1 Suscetibilidade 

Os locais de maior suscetibilidade a acidentes em locais com elevada concentração populacional (classe 

de suscetibilidade elevada) correspondem aos espaços onde estas concentrações assumem maior 

dimensão (Figura 34/Carta 37).  

Desta forma, no concelho de Arraiolos é possível destacar os equipamentos de saúde, os estabelecimentos 

de ensino, as infraestruturas de ação social (centros de dia e lares de repouso), os equipamentos e 

infraestruturas desportivas, os empreendimentos turísticos, bem como os principais locais de culto religioso, 

e recintos de eventos que ocorrem no concelho. 

 
 

Figura 34. Suscetibilidade a acidentes em locais com elevada concentração populacional 

Fonte: CMA (2015; 2018; 2019; 2020) e DGT (2019) 

4.19.1.2 Principais elementos expostos 

Os elementos expostos mais importantes são as pessoas presentes nos locais acidentados. No caso do 

colapso de edifícios de utilização coletiva considera-se que os principais elementos expostos são as pessoas 
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presentes nos edifícios acidentados, mas também os próprios edifícios e os equipamentos e bens neles 

contidos. Na Tabela 79 são identificados os principais elementos expostos ao risco em análise. 

Tabela 79. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade elevada a acidentes em locais com 

elevada concentração populacional 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 População em locais sensíveis, destacando-se os estabelecimentos de saúde, de ensino e de 
ação social; 

 População presente em eventos desportivos, festivos, feiras, mercados e romarias do 
concelho; 

 População presente em locais de culto religioso; 

 População presente em estabelecimentos comerciais, hoteleiros e espaços culturais; 

 População transeunte que circule na proximidade dos edifícios com elevada concentração 
populacional; 

 População que pode ficar isolada em resultado da derrocada do edifício. 

SOCIOECONOMIA 
 Edifícios, equipamentos e infraestruturas de estabelecimentos de ensino, centros de dia, lares 

de repouso, recintos desportivos, espaços culturais e comerciais. 

AMBIENTE  Não se identificaram elementos expostos relevantes. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considerada consiste numa explosão, seguida do colapso parcial de um centro de dia e 

lar de repouso do concelho, que provoca um número considerável de mortos e feridos. 

 

4.19.2.1 Grau de probabilidade 

Não existem dados históricos que permitam avaliar com rigor a probabilidade de ocorrência de situações 

críticas decorrentes de concentrações humanas que atinjam níveis de gravidade que obriguem à 

intervenção concertada dos agentes de proteção civil e entidades de apoio. Porém, o facto de não haver 

registos ou memória de acontecimentos desta natureza no concelho nos últimos anos faz com que se possa 

assumir com alguma segurança um período de retorno alargado. Desta forma, foi atribuído um grau de 

probabilidade médio-baixo, o que corresponde a um período de retorno entre 50 e 200 anos. 
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4.19.2.2 Grau de gravidade 

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

moderado número de vítimas-padrão, de danos significativos que exigem recursos externos e de uma 

perda financeira significativa. Na Tabela 80 indicam-se os principais impactes que poderão estar associados 

à ocorrência-tipo considerada. 

Tabela 80. Principais impactes da ocorrência-tipo de acidentes em locais com elevada concentração 

populacional 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 

 Número moderado de vítimas-padrão 
(5 a 20); 

 Retirada de um número elevado de 
utentes por um período superior a 24 
horas. 

Moderado 

Acentuado 

SOCIOECONOMIA 

 Destruição parcial do centro de dia e 
lar de repouso; 

 Suspensão temporária dos serviços 
disponibilizados pelo centro de dia e lar 
de repouso. 

Acentuado 

AMBIENTE  Sem impacte no ambiente. Residual 

 

 

4.19.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco elevado (Tabela 81). 
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Tabela 81. Classificação do risco da ocorrência-tipo de acidentes em locais com elevada concentração 

populacional 

COMPONENTES  DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo 

MÉDIO-BAIXO 

PR: 50 a 200 
anos  

Médio Médio-alto Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido Moderado 

ACENTUADO 

Pop: Moderado 

Soc: Acentuado 

Amb: Residual 

Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo Moderado ELEVADO Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.20 Incêndios rurais 

Um incêndio florestal é um fogo não controlado no tempo e no espaço que se desenvolve em espaços 

florestais. Os incêndios rurais podem desenvolver-se por grandes extensões, dependendo da sua 

capacidade de propagação, que é função das condições meteorológicas (direção e intensidade do 

vento, humidade relativa do ar, temperatura), do grau de secura e do tipo do coberto vegetal, orografia 

do terreno, acessibilidades ao local do incêndio, rapidez de intervenção (tempo entre a ignição e a 

primeira intervenção no ataque ao fogo), etc. 

As causas dos incêndios rurais podem ser naturais ou humanas (e por isso está classificado como um risco 

de origem mista), sendo que estas últimas representam a larga maioria dos casos em Portugal Continental. 

Entre as causas naturais, a mais frequente é a ignição devido à ocorrência de trovoada seca. Já as ignições 

com origem humana são de natureza mais variada, podendo dar-se devido à produção de faíscas em 

cabos de alta tensão, a queimadas para renovação de pastagens, a lançamento de foguetes, a 

comportamentos de negligência, a fogo posto, etc. 

No que se refere ao concelho de Arraiolos, o estudo relativo ao histórico de incêndios rurais encontra-se 

devidamente descrito no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Arraiolos 

2017-2021 (com parecer favorável emitido por parte da CMDF emitido na reunião de 17 de dezembro de 

2015 e aprovado pelo ICNF a 14 de julho de 2017), cuja componente operacional é atualizada todos os 

anos, através do Plano Operacional Municipal. A análise apresentada neste Capítulo encontra-se em 

conformidade com o PMDFCI e o POM, sendo por isso baseada na análise do histórico de ocorrências e de 

área ardida, bem como na cartografia de Risco de Incêndio Florestal e das Prioridades de Defesa Contra 

Incêndios Florestais. 

 

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS 

De acordo com os dados do PMDFCI 2017-2021, no período 2001-2014, ocorreram em média 2,9 incêndios 

por ano no concelho de Arraiolos, que resultaram numa área ardida média anual de 183 ha, 

correspondente a aproximadamente 0,2% da área total do concelho e a 3,1% da área de espaços florestais 

do concelho (Tabela 82). No período em causa, destacam-se os anos de 2002, 2004 e 2006 como aqueles 

nos quais se registou maior número de ocorrências (5) e o ano de 2003 onde se registou maior área ardida 

(1.488,5 ha). Analisando a distribuição da área ardida média anual por tipo de ocupação, verifica-se que 

cerca de 95% da área ardida corresponde a povoamentos florestais e 5% a matos. 
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Tal como já foi referido, entre 2001-2014, o ano de 2003 sobressai como aquele em que a área ardida atingiu 

maiores proporções (1.488,5 ha), observando-se que 97% da área ardida nesse ano correspondeu a 

povoamentos florestais. Embora os restantes anos tenham uma expressão relativamente reduzida 

comparativamente a 2003, salientam-se os anos de 2004, 2006 e 2012, que representam a maior área ardida 

no período em análise com 573,9 ha, 193,5 ha e 189,8 ha, respetivamente (CMA, 2015). Deste modo, fica 

evidente a necessidade de se seguirem as medidas propostas no PMDFCI por forma a reduzir o número de 

ignições e a extensão dos incêndios rurais no concelho. 

Tabela 82. Estatísticas de ocorrências e áreas ardidas no concelho do Arraiolos 

ANO 
NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 

ÁREA ARDIDA (HA) 

EM POVOAMENTOS 
FLORESTAIS 

EM MATOS TOTAL 

2001 3 0 3 0 

2002 5 0 0 0 

2003 2 1.437,6 50,9 1.437,6 

2004 5 512,9 61 512,9 

2005 1 0 1,5 0 

2006 5 193,5 0,5 193,5 

2007 1 0 0,001 0 

2008 4 10,2 0 10,2 

2009 3 8,2 0 8,2 

2010 1 2,2 0 2,2 

2011 1 0,9 0 0,9 

2012 1 184,8 0 184,8 

2013 4 9,8 0 9,8 

2014 4 1,7 0 1,7 

TOTAL 40 2.361,8 116,901 2.567,65 

MÉDIA ANUAL 2,86 168,7 8,35 183,4 

Fonte: ICNF (2014) e CMA (2015) 
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A representação geográfica da distribuição anual das áreas ardidas encontra-se na Figura 35, onde é 

possível observar que grande parte da área ardida se verificou na UF de S. Gregório e Santa Justa  em 2003 

e de Arraiolos em 2004. 

 
Figura 35. Áreas ardidas no concelho de Arraiolos (2000-2014) 

Fonte: CMA (2015) 

 

ANÁLISE DA CARTOGRAFIA PRODUZIDA NO ÂMBITO DO PMDFCI/POM 2018 

CARTA DE MODELOS DE COMBUSTÍVEL 

Na Figura 36 encontram-se identificados os modelos de combustível que existem no concelho Arraiolos. 

Pode constatar-se que o modelo de combustível predominante no concelho pertence ao grupo arbustivo 

devido ao facto do modelo 4 abranger cerca de 52% da área do concelho e corresponder principalmente 

a: matos ou árvores jovens muito densos, com cerca de 2 metros de altura; continuidade horizontal e vertical 

do combustível e abundância de combustível lenhoso morto (ramos) sobre as plantas vivas. Como se pode 

constatar na Figura 36, as áreas identificadas com o modelo de combustível arbustivo (modelo 4 e 5) 

encontram-se distribuídas por todo o território concelhio. 
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Nas zonas classificadas com este modelo o fogo propaga-se rapidamente sobre as copas dos matos com 

grande intensidade e com chamas grandes. A humidade dos combustíveis vivos tem grande influência no 

comportamento do fogo. 

No que se refere aos modelos de combustível do grupo herbáceo (modelo 1, 2 e 3), destacam-se o modelo 

de combustível 3 referente a pasto contínuo, espesso com altura superior ou igual a um metro abrange 

cerca de 18 % da área total do concelho e distribui-se principalmente pela UF de S. Gregório e Santa Justa. 

O modelo 1, possui menor expressão (cerca de 10% da área total do concelho), e encontra localizado 

principalmente na freguesia de Igrejinha. Neste tipo de modelo de combustível os incêndios propagam-se 

com grande velocidade pelo pasto fino. 

Os modelos de combustível que integram o grupo da manta morta (modelos 8 e 9), correspondentes 

principalmente a formações florestais (sem sub-bosque), não têm uma expressão na área total do 

concelho. De salientar ainda que cerca de 3,3 % da área total do concelho encontra-se classificada com 

o modelo 0, referente a aglomerados populacionais, rede viária e águas interiores. 

 
Figura 36. Modelo de combustíveis florestais no concelho de Arraiolos 

Fonte: CMA (2015) 
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CARTA DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL 

A Carta de Risco de Incêndio Florestal (Figura 37) evidencia  que no concelho de Arraiolos a área com risco 

de incêndio alto e muito alto é relevante, essencialmente nas freguesias de Arraiolos e UF Gafanhoeira e 

Sabugueiro e na freguesia de Vimieiro, principalmente a sul, no limite com o concelho de Estremoz, 

perfazendo uma área extensa em que o risco de incêndio florestal atinge níveis críticos, o que lhe confere 

uma importância central no domínio da proteção civil do concelho. 

 
Figura 37. Carta de Risco de Incêndio Florestal do concelho de Arraiolos 

Fonte: CMA (2015) 

 

CARTA DE PRIORIDADES DE DEFESA CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS 

A Carta de Prioridades de Defesa Contra Incêndios Florestais (Figura 38) permite identificar as áreas do 

concelho onde existe uma maior ou menor necessidade de complementar a vigilância contra os incêndios 

florestais. 

A delimitação das áreas de vigilância prioritária tem grande utilidade no apoio ao planeamento e na 

distribuição ótima dos recursos atribuídos aos sistemas de vigilância terrestre. 
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Assim, encontram-se identificadas as áreas com Risco de Incêndio Florestal (RIF) alto e muito alto 

(distribuídas por todo o concelho) e os elementos definidos como prioritários que merecem especial 

atenção em termos de DFCI, nomeadamente, os corredores ecológicos do PROF-AC, áreas importantes 

para as Aves e os Biótopos de Corine. Estas áreas são prioritárias em termos de DFCI, uma vez que 

apresentam reconhecido valor ou interesse social, cultural, ecológico e de recreio, enquadramento e 

estética da paisagem. 

 
Figura 38. Prioridades de defesa contra incêndios florestais do concelho de Arraiolos 

Fonte: CMA (2015) 

 

 Localização do risco 

4.20.1.1 Suscetibilidade 

As classes de suscetibilidade a incêndios florestais apresentadas Figura 39 (Carta 38) resultam do 

cruzamento da COS2018v1 com os declives, de acordo com as indicações do Guia técnico para a 

elaboração de PMDFCI (AFN, 2012). 
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Conforme pode ser observado, as áreas de suscetibilidade elevada evidenciam-se sobretudo na zona 

noroeste do concelho, na freguesia de Arraiolos.  

 
 

Figura 39. Suscetibilidade a incêndios florestais 

Fonte: CMA (2018; 2019) e DGT (2019; 2020) 

 

4.20.1.2 Principais elementos expostos 

Os principais elementos expostos a incêndios rurais são os espaços florestais (matos e povoamentos 

florestais), bem como os edifícios, infraestruturas e equipamentos neles contidos ou contíguos. Na Tabela 83 

são identificados os principais elementos expostos localizados nas zonas de maior suscetibilidade do 

concelho (suscetibilidade alta e muito alta). 
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Tabela 83. Principais elementos expostos em zona de suscetibilidade alta e muito alta a incêndios rurais 

 PRINCIPAIS ELEMENTOS EXPOSTOS 

POPULAÇÃO 

 População do concelho, destacando-se a população dos aglomerados populacionais 
contíguos a espaços florestais e a população de habitações isoladas no interior dos 
espaços florestais, principalmente nos aglomerados de Bardeiras, S. Pedro da Gafanhoeira e 
Arraiolos. 

SOCIOECONOMIA 

 Rede viária principalmente EN4, EN372-1, EM507 e 125 km de caminhos (florestal e 
municipal); 

 Rede de telecomunicações fixa (8,5 km) e móvel (EP e Vodafone); 

 Edifícios culturais e históricos: Convento de São Francisco (Vimeiro), Ermida de São Pedro 
(Vimeiro) e Ponte Antiga da Estrada de Pavia; 

 Empreendimentos turísticos: Horta da Mesquita e Monte da Azinheira; 

 Festa de verão das Bardeiras e Feriado Municipal / Dia da Espiga. 

AMBIENTE  Espaços florestais do concelho. 

 

 

 Caracterização da ocorrência-tipo 

A ocorrência-tipo considera a ocorrência de um grande incêndio florestal que consome em um dia cerca 

de 300 hectares de floresta e matos, com início na freguesia de Arraiolos, em área ardida em 2004. 

 

4.20.2.1 Grau de probabilidade 

Tendo em conta o histórico de ocorrências entre 2000 e 2014 do concelho e considerando a dimensão e 

duração do incêndio florestal considerado, determinou-se um período de retorno superior entre 10 e 25 

anos, o que de acordo com a Tabela 16, corresponde a um grau de probabilidade médio-alto. 

 

4.20.2.2 Grau de gravidade 

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

perda financeira e efeitos ambientais. Na Tabela 84 indicam-se os principais impactes que poderão estar 

associados à ocorrência-tipo considerada. 
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Tabela 84. Principais impactes da ocorrência-tipo de incêndios rurais 

 IMPACTE CLASSIFICAÇÃO  GRAU DE GRAVIDADE 

POPULAÇÃO 
 Ocorrência de feridos entre as forças de 

combate (1 a 5 vítimas-padrão). 
Reduzido 

Moderado 

SOCIOECONOMIA 
 Estradas cortadas durante várias horas; 

 Alguma perda financeira. 
Moderado 

AMBIENTE 

 Destruição de uma parte considerável 
dos povoamentos florestais; 

 Destruição de matos; 

 Alguma erosão, devido a alterações na 
estrutura dos solos; 

 Algum arrastamento e lixiviação de 
cinzas com risco de alteração da 
qualidade da água. 

Moderada 

 

 

4.20.2.3 Grau de risco 

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

ocorrência-tipo considerada, resulta um grau de risco elevado (Tabela 85). 

Tabela 85. Classificação do risco da ocorrência-tipo de incêndios rurais 

COMPONENTES DO RISCO DA OCORRÊNCIA-TIPO 

GRAU DE 

PROBABILIDADE 
Baixo Médio-baixo Médio 

MÉDIO-ALTO 

PR: 10 a 25 anos 
Elevado 

GRAU DE 

GRAVIDADE 
Residual Reduzido 

MODERADO 

Pop: Reduzido 

Soc: Moderado 

Amb: Moderado 

Acentuado Crítico 

GRAU DE RISCO Baixo Moderado ELEVADO Extremo 

PR – Período de retorno; Pop – População; Soc – Socioeconomia; Amb – Ambiente 
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4.21 Hierarquização dos riscos 

Na sequência da análise de risco já realizada para as ocorrências-tipo, pode-se agora preencher a matriz 

de risco (cruzamento dos graus de probabilidade e de gravidade) resultando na atribuição do grau de 

risco de cada ocorrência-tipo (Tabela 86). Deste modo obteve-se uma hierarquização dos riscos analisados 

no âmbito do PMEPCA, o que poderá constituir uma base para a definição e priorização das estratégias 

de mitigação a implementar no concelho. 

Tabela 86. Hierarquização do grau de risco das ocorrências-tipo 

  GRAU DE GRAVIDADE 

  RESIDUAL REDUZIDO MODERADO ACENTUADO CRÍTICO 

G
RA

U
 D

E 
PR

O
BA

BI
LI

D
A

D
E 

ELEVADO  
Ondas calor 

Cheias&In 
Secas   

MÉDIO-ALTO Ondas frio AcRodov 
CiclT 

IncRurais 
  

MÉDIO   

TMPterrest 

AcInd 

IncUrb 

  

MÉDIO-BAIXO  ColapsoEst 
ColapsoInfr 

Sismos 
AcECP  

BAIXO  
MovMassa 
RutBarrag 

AcAéreos   

Legenda: 

Risco baixo Risco moderado Risco elevado Risco extremo 

AcAéreos - Acidentes aéreos; AcECP - Acidentes em locais com elevada concentração populacional; AcInd - Acidentes 

industriais; AcRodov - Acidentes rodoviários; Cheias&In - Cheias e inundações; CiclT - Ciclones e tempestades; ColapsoEst 

– Colapso de estruturas; ColapsoInfr – Colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas; IncRurais - Incêndios rurais; IncUrb 

- Incêndios urbanos; MovMassa - Movimentos de massa em vertentes; RutBarrag - Rutura de barragens; TMPTerrest - 

Transporte terrestre de mercadorias perigosas. 
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5. CARTOGRAFIA 

A cartografia do PMEPCA tem como objetivo fornecer um instrumento de apoio às operações de socorro, 

quer descrevendo o território municipal face aos riscos, quer representando graficamente a cenarização 

das situações de emergência elencadas no Plano. 

No ponto 5.1 apresenta-se a listagem de todas as Cartas produzidos no âmbito do PMEPCA 

correspondentes à Cartografia de suporte às operações de emergência de proteção civil. Estas Cartas 

integram o Anexo I do PMEPCA e referem-se a cartas especializadas relacionadas com o enquadramento 

territorial e caracterização biofísica do concelho [Cartas 1 a 4], caracterização e localização de 

infraestruturas de relevância operacional [Cartas 5 a 21] e ainda cartas de apoio às diferentes áreas de 

intervenção em situação de emergência que se encontram descritos na Parte II, nomeadamente cartas 

alusivas aos procedimentos de confinamento e evacuação, de socorro e salvamento, e serviços mortuários 

[Cartas 22 a 25]. 

No ponto 5.2 apresenta-se a listagem das Cartas produzidos no âmbito do PMEPCA que dizem respeito à 

cartografia de risco, nomeadamente a carta de elementos expostos [Carta 26] e as cartas de 

suscetibilidade dos vários riscos analisados e passíveis de serem cartografáveis [Cartas 26 a 38].  

Uma vez que a cartografia de suscetibilidade é aquela que apresenta maior complexidade metodológica, 

descreve-se no ponto 5.2 os critérios e elementos que estiveram na base da produção da mesma. 
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5.1 Cartografia de suporte às operações de emergência de proteção 

civil 

Todas as Cartas que fazem parte do PMEPCA e que se encontram identificadas na Tabela 87 são 

apresentadas em formato imagem (.jpg) e fazem parte de anexo próprio (Anexo I). 

Tabela 87. Índice de Cartas de suporte às operações de emergência de proteção civil 

N.º  TÍTULO DA CARTA 

01 Enquadramento geográfico do concelho de Arraiolos 

02 Hipsometria e rede hidrográfica do concelho de Arraiolos 

03 Declives do concelho de Arraiolos 

04 Ocupação do solo do concelho Arraiolos 

05 Rede viária do concelho de Arraiolos 

06 Rede de abastecimento do concelho de Arraiolos 

07 Rede de saneamento do concelho de Arraiolos 

08 Infraestruturas hidráulicas do concelho de Arraiolos 

09 Rede elétrica do concelho de Arraiolos 

10 Infraestruturas de telecomunicações do concelho de Arraiolos 

11 Rede de distribuição de combustíveis do concelho de Arraiolos 

12 Zonas industriais do concelho de Arraiolos 

13 Serviços de saúde do concelho de Arraiolos 

14 Estabelecimentos de ensino do concelho de Arraiolos 

15 Infraestruturas de ação social do concelho de Arraiolos 

16 Infraestruturas desportivas do concelho de Arraiolos 
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N.º  TÍTULO DA CARTA 

17 Património arquitetónico e arqueológico do concelho de Arraiolos 

18 Empreendimentos turísticos do concelho de Arraiolos 

19 Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho de Arraiolos 

20 Outras infraestruturas do concelho de Arraiolos 

21 
Agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio do concelho de 
Arraiolos 

22 Zonas de concentração e reserva do concelho de Arraiolos 

23 
Locais de confinamento e Itinerários primários de evacuação do concelho de 
Arraiolos 

24 Tempos de deslocação da 1ª intervenção do concelho de Arraiolos 

25 Serviços mortuários do concelho de Arraiolos 

 

 

5.2 Cartografia de suscetibilidade 

Todas as Cartas que fazem parte do PMEPCA e que se encontram identificadas na Tabela 88 são 

apresentadas em formato imagem (.jpg) e acompanham o presente anexo. 

Tabela 88. Índice de Cartas de suscetibilidade 

N.º  TÍTULO DAS CARTAS 

26 Elementos expostos do concelho de Arraiolos 

27 Suscetibilidade a cheias e inundações do concelho de Arraiolos 

28 Suscetibilidade a sismos do concelho de Arraiolos 

29 Suscetibilidade a movimentos de massa em vertentes do concelho de Arraiolos 
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N.º  TÍTULO DAS CARTAS 

30 Suscetibilidade a acidentes rodoviários do concelho de Arraiolos 

31 
Suscetibilidade a acidentes no transporte rodoviário de matérias perigosas do 
concelho de Arraiolos  

32 
Suscetibilidade ao colapso de pontes e outras infraestruturas do concelho de 
Arraiolos  

33 Suscetibilidade a rutura de barragens do concelho de Arraiolos  

34 Suscetibilidade a acidentes industriais do concelho de Arraiolos  

35 Suscetibilidade a incêndios urbanos do concelho de Arraiolos  

36 Suscetibilidade a colapso de estruturas do concelho de Arraiolos 

37 
Suscetibilidade a acidentes em locais com elevada concentração populacional do 
concelho de Arraiolos 

38 Suscetibilidade a incêndios florestais do concelho de Arraiolos 

 

Nas tabelas seguintes apresenta-se a metodologia utilizada na produção de cartografia de suscetibilidade 

de riscos naturais (Tabela 89) e de riscos tecnológicos (Tabela 90). A elaboração da cartografia de 

suscetibilidade no âmbito da análise de riscos seguiu as orientações do “Guia Metodológico para a 

Produção de Cartografia Municipal de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

de Base Municipal” (ANPC, DGOTDU e IGP, 2009), sempre que aplicável, tendo-se também recorrido a 

diversa bibliografia relativa à elaboração de cartografia de suscetibilidade de riscos naturais e 

tecnológicos. 

No que se refere aos riscos naturais, não foi elaborada a cartografia dos riscos de ondas de frio, ondas de 

calor, secas e ciclones violentos e tornados uma vez que se tratam de fenómenos cuja análise e informação 

de suporte (distribuição espacial dos postos meteorológicos) têm uma representação cartográfica a uma 

escala supramunicipal (escala regional). 
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Tabela 89. Metodologia de produção de cartografia de suscetibilidade de riscos naturais  

RISCO NATURAL FONTES DE INFORMAÇÃO METODOLOGIA 

CHEIAS E 
INUNDAÇÕES 

 Carta da Reserva Ecológica 
Nacional desagregada: 
Zonas Ameaçadas pelas 
Cheias (CMA, 2020) 

A análise da suscetibilidade a cheias e inundações teve 
por base a informação proveniente da revisão da Carta 
da Reserva Ecológica Nacional desagregada, referente 
às Zonas Ameaçadas pelas Cheias no concelho de 
Arraiolos. 

SISMOS 

 Carta Litológica - Atlas do 
Ambiente Digital, Instituto do 
Ambiente, 1982 (APA, 2020) 

 Distribuição das Peak Ground 
Acceleration (PGA) para um 
período de retorno de 475 
anos (Montilla e Casado, 
2002) 

 Carta da Reserva Ecológica 
Nacional desagregada: 
Áreas de Elevado Risco de 
Erosão Hídrica (CMA, 2020) 

Adaptou-se ao território municipal a metodologia 
utilizada no âmbito do PROT-OVT (Zêzere, J.L.; Ramos, C.; 
Reis, E.; Garcia, R.; Oliveira, S., 2007/ 2008). 

Com o objetivo de incorporar os efeitos de sítio, que 
produzem a amplificação da suscetibilidade sísmica, foi 
combinado, ao resultado obtido, a variável “Litologia” 
(considerando nas formações geológicas a sua distinção 
de acordo com o respetivo grau de consolidação). 

Procedeu-se ao cruzamento da carta de litológica com 
a carta da distribuição das PGA. 

Foram incorporadas as Áreas de Elevado Risco de Erosão 
Hídrica. 

O resultado desta conjugação foi recodificado em 3 
classes, de acordo com o estabelecido no Guia 
Metodológico. 

MOVIMENTOS DE 
MASSA EM 
VERTENTES 

 Carta da Reserva Ecológica 
Nacional desagregada: 
Áreas de Elevado Risco de 
Erosão Hídrica (CMA, 2020) 

A análise da suscetibilidade a movimentos de massa 
em vertentes teve por base a informação proveniente 
da revisão da Carta da Reserva Ecológica Nacional 
desagregada, referente às Áreas de Elevado Risco de 
Erosão Hídrica concelho de Arraiolos. 

 

 

 

 

Tabela 90. Metodologia de produção de cartografia de suscetibilidade de riscos tecnológicos e mistos  

RISCO 
TECNOLÓGICO 

FONTES DE INFORMAÇÃO METODOLOGIA 

ACIDENTES 
RODOVIÁRIOS 

 Rede rodoviária (CMA, 2018) 

 Histórico de ocorrências 
(ANSR, 2020) 

A diferenciação das rodovias em 3 classes de 
suscetibilidade a acidentes rodoviários teve em conta 
os principais eixos rodoviários, tendo-se considerado 
como fator de diferenciação o tráfego rodoviário e o 
histórico de ocorrência dos acidentes de maior 
gravidade. 

ACIDENTES NO 
TRANSPORTE 
RODOVIÁRIOS DE 
MERCADORIAS 
PERIGOSAS 

 Rede rodoviária (CMA, 2018) 

 Indústrias (CMA, 2018) 

 Postos de abastecimento de 
combustível (CMA, 2018) 

Identificação dos troços da rede rodoviária com tráfego 
de veículos transportando matérias perigosas.  

Consideraram-se 2 faixas às rodovias de 25 e 50 m, como 
sendo as áreas afetadas em caso de acidente grave.  
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RISCO 
TECNOLÓGICO 

FONTES DE INFORMAÇÃO METODOLOGIA 

COLAPSO DE 
INFRAESTRUTURAS 

 Rede rodoviária (CMA, 2018) 

 Obras de arte da rede viária 
(CMA, 2020 e IP, 2019) 

Identificaram-se as pontes e viadutos da rede rodoviária 
localizados no concelho, , tendo-se considerado como 
fator de diferenciação a dimensão da obras de arte e a 
tipologia da via. 

RUTURA DE 
BARRAGENS 

 Albufeiras (CMA, 2018) Considerou-se a linha de água que abastece a albufeira 
localizada no concelho, com suscetibilidade moderada. 

ACIDENTES 
INDUSTRIAIS 

 Zonas industriais e indústrias 
(CMA, 2018) 

 Postos de abastecimento de 
combustível (CMA, 2018) 

As indústrias foram classificadas em três níveis de acordo 
com a sua tipologia e perigo que representam, em caso 
de acidente industrial, para as suas instalações e para a 
área envolvente. Para além de estabelecimentos 
industriais, foram ainda considerados nos acidentes 
industriais os acidentes envolvendo instalações com 
combustíveis (postos de abastecimento de combustível).  

As infraestruturas foram classificadas quanto ao tipo de 
acidente que poderão gerar: explosão e incêndio ou 
apenas incêndio. 

 

Para as áreas onde existe o perigo de explosão foram 
considerados os seguintes cenários: 

 Postos de abastecimento de combustível– 
Explosão ocorrida durante a trasfega de um 
veículo pesado de combustível (considerou-se 
como referência o equivalente a 8 000 l de gás 
propano). 

Com base neste cenário foram definidos dois perímetros 
para as diferentes infraestruturas tendo por base o 
diâmetro expectável da explosão: 

 Postos de abastecimento de combustível– raio de 
90 m para a explosão e raio de segurança de 330 
m. 

 

Nas instalações onde se espera poderem vir a ocorrer 
apenas incêndios (sem risco de fortes explosões), 
considerou-se um primeiro perímetro de 40 m na 
envolvente da instalação, considerando uma intensidade 
de fogo de 2000 a 2500 kW/m2 e tendo como limiar de 
segurança para a população uma intensidade de 
radiação de 1kW/m2. 

Para além da radiação libertada pelo incêndio foi ainda 
considerada a possibilidade de ocorrência de 
intoxicações por inalação de fumos tóxicos, tendo sido 
usado como limiar de referência o valor indicado no 
caderno técnico PROCIV 8 relativo a fumos de fonte 
potencialmente perigosa (300 m).  
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RISCO 
TECNOLÓGICO 

FONTES DE INFORMAÇÃO METODOLOGIA 

INCÊNDIOS 
URBANOS 

 BGRI 2011 (INE, 2020m) Consideraram-se para os diferentes aglomerados 
populacionais as seguintes características do edificado: 

 Residentes 

 Edifícios construídos antes de 1945 

 Altura dos edifícios 

Na diferenciação em 3 classes de suscetibilidade 
considerou-se a densidade dos edifícios construídos antes 
de 1945 e a altura dos edifícios. 

COLAPSO DE 
ESTRUTURAS 

 Estado de conservação na 
estrutura do edificado dos 
Censos 2011 (INE, 2020n) 

A análise do colapso de estruturas teve por base a 
informação proveniente dos Censos 2011 relativo ao 
estado de conservação na estrutura do edificado (INE, 
2020), agregando as 2 primeiras classes (nenhumas e 
pequenas) e as 2 últimas (grandes e muito grandes) de 
forma a obter apenas 3 classes de suscetibilidade. 

ACIDENTES EM 
LOCAIS COM 
ELEVADA 
CONCENTRAÇÃO 
POPULACIONAL 

 Edificações (CMA, 2018) 

 Festas e romarias (CMA, 
2021) 

Identificação dos edifícios com elevada concentração 
populacional (instalações escolares, instalações 
desportivas, hotelaria e  instituições de apoio à 3.ª idade) 
tendo a sua diferenciação, em classes de suscetibilidade, 
sido realizada de acordo com a respetiva tipologia, no 
que concerne à capacidade populacional. 

INCÊNDIOS RURAIS 

 Declives (CMA,  2018) 

 Carta de Ocupação do Solo 
de 2018 (DGT, 2020) 

A análise da suscetibilidade a incêndios florestais teve por 
base a metodologia apresentada no Guia Técnico para a 
elaboração PMDFCI onde foi cruzado o declive com a 
ocupação do solo. Tal como na carta de perigosidade e 
risco de incêndio florestal, consideraram-se 5 classes 
quânticas de suscetibilidade. 

 


