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1. Introdução
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Figueira da Foz (adiante designado abreviadamente
por PMEPCFF) é um documento que define as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários
organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de Proteção Civil bem como quanto às
responsabilidades, organização e conceito de operações, em caso de resposta a uma emergência, ou sua
iminência, no território do Município da Figueira da Foz, em resultado de manifestações de riscos naturais,
tecnológicos (antrópicos) ou mistos como galgamentos costeiros, cheias e inundações, acidentes com
matérias perigosas e incêndios urbanos ou florestais. A reposição da normalidade das áreas afetadas
constitui outro dos seus objetivos, de forma a minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe
sobre as pessoas, bens e ambiente.
O PMEPCFF deve ser revisto, no mínimo, uma vez a cada dois anos ou sempre que existam alterações
pertinentes fruto da sua aplicação prática em exercícios ou em situações reais de emergência. Pode
igualmente ser motivada pela perceção de novos riscos, pela identificação de novas vulnerabilidades, pela
existência de informações decorrentes de novos estudos ou relatórios de carácter técnico e científico,
pela mudança dos meios e recursos disponíveis, pela alteração dos contactos das diversas entidades
envolvidas no Plano ou por mudanças do quadro legislativo em vigor.
O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, como autoridade municipal de proteção civil é, por
inerência, o diretor do PMEPCFF e Presidente da Comissão Municipal de Proteção Civil. Na sua ausência,
o seu substituto legal é o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.
O Comandante Operacional Municipal é, por inerência, o Comandante dos Bombeiros Municipais da
Figueira da Foz.
Neste contexto, os responsáveis dos serviços da Câmara Municipal, dos Agentes de Proteção Civil e de
outros organismos e entidades de apoio, deverão ter conhecimento, bem como compreender a totalidade
da abrangência que este documento estabelece, nomeadamente no que diz respeito à situação, à missão,
ao conceito de atuação e às atribuições de cada um, durante as fases de emergência e de reabilitação.
Deste modo, pretende-se que cada interveniente, face ao acionamento do PMEPCFF, tenha presente sem
subsistência de dúvidas, as funções que lhe competem e as expetativas geradas quanto ao seu desempenho.
O PMEPCFF entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da publicação em Diário da República da
respetiva deliberação de aprovação.
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2. Âmbito de Aplicação
O âmbito de aplicação do PMEPCFF é a totalidade territorial do Município da Figueira da Foz, com uma
superfície de 379,1 km2, subdividido em 14 freguesias - Alhadas, Alqueidão, Bom Sucesso, Buarcos,
Ferreira-a-Nova, Lavos, Maiorca, Marinha das Ondas, Moinhos da Gândara, Paião, Quiaios, São Pedro,
Tavarede e Vila Verde, é habitado por 62125 indivíduos (dos quais cerca de 31 600 residem na zona
urbana).
Fruto da reorganização administrativa de 2013 deu-se a agregação de 4 freguesias anteriormente
existentes: a de São Julião pela de Buarcos, a de Brenha pelas de Quiaios e Alhadas, a de Santana pela de
Ferreira-a-Nova e a de Borda do Campo pela do Paião.
O concelho da Figueira da Foz localiza-se no Centro Litoral, entre três das principais áreas urbanas do
policentrismo da Região Centro – Aveiro a Norte, Leiria a Sul e Coimbra a Este -, com as quais mantém
fortes relações funcionais (mais expressivas no caso de Coimbra), sendo o seu território municipal
delimitado a norte pelo de Cantanhede, a oriente, pelos Municípios de Montemor-o-Velho e Soure, a Sul
pelo de Pombal, apresentando toda a sua fachada ocidental banhada pelo oceano Atlântico (Figura 1).

Figura 1 - Enquadramento territorial do Município da Figueira da Foz.
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Muito associado a esta localização, o PMEPCFF destina-se a precaver todos os riscos com origem natural
e antrópica com possibilidade de atingir o Município, nomeadamente incêndios florestais, cheias e
inundações, erosão costeira, movimentos de massa, sismos, degradação de solos, colapso de estruturas,
incêndios urbanos (Centro-Histórico) e industriais, acidentes no transporte de substâncias perigosas e
acidentes graves de tráfego, entre outros (Figura 2).

Figura 2 - Principais perigos associados ao território do Município da Figueira da Foz

3. Objetivos Gerais
Os objetivos gerais do PMEPCFF visam:
•

Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à
minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe;

•

Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e
estruturas a empenhar em operações de Proteção Civil;

•

Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver;

•

Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção
das entidades intervenientes;

•

Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe;
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•

Minimizar as perdas de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou
catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade;

•

Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado
de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade
e dimensão das ocorrências o justifique;

•

Habilitar as entidades envolvidas no Plano a manterem o grau de preparação e de prontidão
necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes;

•

Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a sua
preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de
resposta à emergência.

Neste contexto, os responsáveis dos Departamentos e Serviços da Câmara Municipal da Figueira da Foz,
os Agentes de Proteção Civil Municipal e outros organismos e entidades de apoio deverão conhecer e
compreender tudo quanto este documento estabelece, nomeadamente, no que diz respeito à missão, ao
conceito de atuação e às atribuições de cada um, não só durante as emergências, mas muito
particularmente nas fases de prevenção e preparação, cruciais ao eficaz desempenho operacional, pelo
que o PMEPCFF deve ser distribuído a todos os envolvidos.

4. Enquadramento Legal
Legislação Estruturante
•

Decreto-Lei n.º 114/2011 de 30 de Novembro - Procede à transferência das competências dos
governos civis, no âmbito da competência legislativa do Governo, para outras entidades da
Administração Pública, estabelece as regras e os procedimentos atinentes à liquidação do
património dos governos civis e à definição do regime legal aplicável aos seus funcionários, até à
sua extinção.

•

Lei Orgânica n.º 1/2011 de 30 de Novembro - Transfere competências dos governos civis e dos
governadores civis para outras entidades da Administração Pública em matéria de reserva de
competência legislativa da Assembleia da República.

•

Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro - Enquadramento institucional e operacional da Proteção Civil
no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de Proteção Civil e competências do
comandante operacional municipal;

•

Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho - Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
(SIOPS), alterado pelo Decreto-Lei nº 72/2013 de 31 de maio;

•

Lei nº 27/2006 - Lei de Bases da Proteção Civil.
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Legislação Específica
•

Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho - Critérios e normas
técnicas para a elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil;

5. Antecedentes do Processo de Planeamento
A Câmara Municipal da Figueira da Foz detém uma primeira versão do Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil datado 25 de Novembro de 1996, o qual, pelos requisitos formais à época, não foi sujeita
a consulta pública. Apesar dos necessários testes para uma coordenada conjugação de esforços por partes
dos Agentes de Proteção Civil, nunca se realizaram exercícios ou simulacros ao Plano. Este foi ativado em
dois momentos: o primeiro em 2001 devido às cheias que assolaram o território do Município da Figueira
da Foz, motivadas pelas fortes precipitações que incidiram no setor montante do rio Mondego,
aumentando drasticamente o caudal; a última ativação foi em 2005, aquando dos incêndios florestais que
devastaram o Município, em particular a Serra da Boa Viagem.
O presente Plano resulta de adaptação metodológica e das alterações legislativas impostas, nomeadamente
pela Lei de Bases da Proteção Civil, do SIOPS e da Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil nº
25/2008, de 18 de Julho. O PMEPCFF foi sujeito a consulta pública nas suas componentes não reservadas,
durante um período de 30 dias seguidos a partir da data de 16 de Dezembro de 2008, não se verificando
quaisquer contributos. Posteriormente, a Comissão Municipal de Proteção civil (CMPC) emitiu parecer
favorável à versão final deste Plano em 10 de Fevereiro de 2010, tendo sido de seguida submetido a
apreciação da ANPC. O parecer da ANPC, recebido num sentido de aprovação condicionada foi tido em
conta pelo que se procedeu a retificações ao Plano, que se encontram plasmadas no presente documento.

6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e
Ordenamento do Território
A articulação do PMEPCFF com instrumentos de planeamento e ordenamento do território de âmbito
municipal verifica-se sobretudo através do Plano Diretor Municipal (PDM93), do Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (2008) e do Plano Operacional Municipal (2010), que abrange alguns
dos putativos riscos do concelho, nomeadamente, cartografia de Perigosidade, Risco de Incêndio e
Prioridades de Defesa. A articulação com o Plano Diretor Municipal de segunda geração, especificamente
através das Cartas de Condicionantes e de Ordenamento, foi tida em conta já que o PMEPCFF é vital para
a revisão destas no sentido de verterem o essencial à concretização deste PMEPCFF, pelo que a realização
pela mesma equipa de projeto, dos diferentes planos, salvaguardou, desde o primeiro momento, a tão
desejada articulação.
Há também uma articulação com o Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar – Marinha Grande
(atualmente em fase de revisão), de modo a se enquadrarem neste documento as indicações mais
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adequadas, de acordo com a área de jurisdição, e respetiva necessidade/exigência de resposta em caso de
manifestação de um determinado Risco em particular no que toca ao galgamento costeiro.
O PMEPCFF articula-se ainda com o Plano Nacional Rodoviário 2000, pela informação oficial nele contido,
uma vez que a Autoestrada 14 (AE14) atravessa o Município transversalmente, assim como a passagem
longitudinal da Autoestrada 17 (AE17) e do Itinerário Complementar 1 (IC1), vias estruturantes a
eventuais análises de risco e evacuação.
Relativamente a outros planos supramunicipais com influência no Município da Figueira da Foz, é de referir
que se procurou uma articulação plena com o Plano Regional de Ordenamento do Território da Região
Centro (presentemente a aguardar homologação). No futuro, aquando de revisão deste plano, será
profícua a articulação do PMEPCFF na procura de pontos de confluência com o Plano Distrital de
Emergência de Proteção Civil de Coimbra e dos restantes Planos Municipais de Emergência de Proteção
Civil de Cantanhede, quando tais forem aprovados. Além destes instrumentos de planeamento, o
PMEPCFF deverá também procurar interligações com os instrumentos de planeamento de Municípios
limítrofes (Montemor-o-Velho, Soure e Pombal) no sentido destes virem a tomar as medidas cautelares
necessárias tendo em conta que os limites administrativos não são estanques, existindo a possibilidade de
ocorrências que atravessem estes limites. Esta articulação que permitirá a tomada de decisão dos
responsáveis relativos à ativação dos respetivos PMEPC, face à natureza da ocorrência e seu provável
desenvolvimento, com reflexo na articulação operacional no TO, apresenta alguns condicionalismos, uma
vez que dois deles, até ao momento ainda não foram revistos.
Deve ainda ser referido que o PDM se encontra presentemente em fase de revisão, de forma a responder
às novas exigências ao nível do planeamento e, consequentemente, permitir desenvolver soluções
adequadas e eficazes para o concelho da Figueira da Foz. Assim, e uma vez que as Cartas de
Condicionantes e Ordenamento em vigor se encontram bastante desatualizadas, a articulação com esta
cartografia, prevista no PDM da Figueira da Foz, não foi totalmente considerada no âmbito do PMEPCFF.
Além disso, no PDM da Figueira da Foz em vigor, não é feita uma abordagem aos eventuais riscos que
possam ocorrer no concelho, nem às ações de proteção civil a desencadear no caso de ocorrência de
determinado risco. Se, por um lado, o PDM da Figueira da Foz não faz referência a fatores de risco,
importa salientar que a análise de riscos efetuada no âmbito do PMEPCFF deverá constituir, no futuro,
um importante instrumento de apoio no âmbito de planeamento e ordenamento do concelho, tendo em
vista as eventuais orientações do futuro “Plano Setorial de Riscos”. Neste sentido, há intenção que as
conclusões contidas no PMEPCFF relativamente aos riscos que poderão afetar a área do concelho vão ser
obrigatoriamente consideradas no processo de revisão do PDM da Figueira da Foz em curso.
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7. Ativação do Plano
7.1. Competências para Ativação do Plano
De acordo com a legislação em vigor, em caso de iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe,
compete à Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) a ativação e desativação do PMEPCFF.
Na impossibilidade da reunião atempada da totalidade dos seus membros, o PMEPCFF pode ser ativado
excecionalmente com a composição reduzida dos membros da Comissão (para efeitos, a CMPC da
Figueira da Foz pode deliberar a ativação apenas com 1/3 dos elementos que a compõe). Contudo, deve
logo que possível ser ratificada pelo plenário da CMPC.
A ativação do PMEPCFF é comunicada ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra
(CDOS) e Serviços Municipais de Proteção Civil dos municípios adjacentes pela via mais rápida - redes
telefónicas fixa ou móvel e ainda via rádio -, sem prejuízo da sua confirmação através de Relatório, do
qual conste o tipo de ocorrência, as áreas envolvidas, as consequências previsíveis, a duração e
circunstâncias do fenómeno, bem como outros dados julgados convenientes para a eventual tomada de
decisões a nível distrital.
A publicitação à população quanto à ativação do PMEPCFF é desencadeada através da utilização dos
seguintes meios:
• Na página de Internet do município;
• Envio de mensagens SMS, de acordo com a lista de contactos existente na base de dados de meios
e recursos do SMPC;
• Informação à agência de notícias LUSA;
• Radiodifusão de comunicados e outra informação oficial através de rádios nacionais, regionais e
locais, assim como a Rádio Maiorca FM – 92.1, e caso seja possível, às TV’s nacionais (canais
generalistas em sinal aberto);
• Informações e instruções difundidas pelos altifalantes dos veículos dos Agentes de Proteção Civil
e outras entidades com dispositivos adequados;
• Pessoalmente através dos membros ou outros colaboradores das Juntas de Freguesia.
A desativação do PMEPCFF é da competência da CMPC atenta à previsibilidade de evolução favorável do
evento e logo que esteja assegurada a reposição da normalidade nas áreas afetadas por acidente grave ou
catástrofe o que irá motivar uma consequente e gradual desmobilização operacional. Deste modo, cada
agente de proteção civil e organismo e entidade de apoio desenvolve mecanismos internos para que sejam
gradualmente desativados meios e recursos mas continuando a garantir missões e procedimentos
necessários à fase de reabilitação.
A publicitação da desativação do PMEPCFFF deve ser comunicada ao CDOS e aos municípios adjacentes,
e de seguida efetuada também através dos órgãos de comunicação social locais e regionais e através da
divulgação no sítio de Internet da Câmara Municipal da Figueira da Foz.
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7.2. Critérios para Ativação do Plano
Os critérios para ativação do Plano divergem consoante a natureza dos acidentes ou catástrofes e com a
gravidade e extensão dos seus efeitos previsíveis. Consideram-se os seguintes pressupostos, a título
exemplificativo, de ativação do plano, contudo será deliberada ativação em função da decisão tomada pela
Comissão Municipal de Proteção Civil:

Na População (nº de vítimas): Quatro feridos; dois mortos; três desaparecidos; cinco desalojados e
dez isolados;
Nos bens e património: Danos totais ou parciais em habitações que inviabilizem a sua utilização a curto
prazo; Danos totais ou parciais em edifícios públicos, que inviabilizem a sua utilização a curto prazo; Danos
totais e irreversíveis em edifícios e monumentos classificados, que exijam medidas excecionais;
Nos Serviços e Infraestruturas: Suspensão do fornecimento de água potável por um período superior
a 24h; Suspensão do fornecimento de energia por um período superior a 24h; Suspensão do serviço de
telecomunicações por um período superior a 24h; Danos totais ou parciais em vias rodoviárias e
ferroviárias essenciais à atividade do Município;
No Ambiente: Incêndios em zonas florestais com duração superior a 12h; Destruição de zonas florestais
superiores a 100ha; Descarga de matérias perigosas em recursos aquíferos; Derrame de matérias
perigosas no solo;
Este plano pode ainda ser ativado por outros critérios definidos pela CMPC, face à gravidade do acidente
grave ou catástrofe em questão (Quadro 1), tendo em conta ocorrências que não estando previstas neste
Plano mas possam produzir danos severos na atividade normal do Município e nas populações e, por
acordo da maioria dos membros da CMPC, justifique a ativação do PMEPCFF.
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Quadro 1 – Critérios para a ativação do PMEPC da Figueira da Foz

Na População

Nos Bens e Património

No Ambiente

Nos Serviços e
Infraestruturas

- Vítimas mortais – dois mortos, três desaparecidos;
- Número elevado de feridos e de hospitalizações – mais de quatro feridos;
- Cinco desalojados e dez isolados;
- Eventual necessidade de recursos externos exigidos para suporte ao pessoal
de apoio;
- Número elevado de retirada de pessoas por um período superior a 2 horas.
- Danos totais ou parciais em habitações que inviabilizem a sua utilização a curto
prazo;
- Danos totais ou parciais em edifícios públicos que inviabilizem a sua utilização
a curto prazo;
- Danos totais e irreversíveis em edifícios e monumentos classificados que
exijam medidas excecionais.
- Incêndios em zonas florestais com duração superior a 12 horas;
- Destruição de zonas florestais superior a 100 ha;
- Descarga de matérias perigosas em aquíferos;
- Derrame de matérias perigosas no solo;
- Alguns impactos que possam vir a assumir efeitos a longo prazo.
- Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis;
- Suspensão do fornecimento de água potável por um período superior a 24
horas;
- Suspensão do fornecimento de energia por um período superior a 24 horas;
- Suspensão do serviço de telecomunicações por um período superior a 24
horas;
- Danos totais ou parciais em vias rodoviárias e ferroviárias essenciais à
atividade do Município;
- Perdas significativas e assistência financeira necessária.

Quanto à desativação do PMEPCFF esta será deliberada e sancionada pelo plenário da CMPC de acordo
com a evolução favorável das operações de socorro e da reposição da normalidade na fase de reabilitação
em função da especificidade, complexidade e abrangência de cada acidente grave ou catástrofe que
motivou o seu acionamento.
A desativação do PMEPCFF e consequente desmobilização operacional ocorrem mediante entendimento
e parecer operacional entre o Diretor do Plano, o Comandante da Operações de Socorro (COS), o
Comandante Operacional Municipal (COM) e o SMPC. A sua publicitação deve ser feita pelas mesmas
vias utilizadas aquando sua ativação através dos órgãos de comunicação social locais e regionais, através
de editais e a divulgação no sítio da Internet da Câmara Municipal da Figueira da Foz, dando prévio
conhecimento ao CDOS e aos municípios adjacentes através de contato telefónico e posteriormente por
correio eletrónico.
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8. Programa de Exercícios
Os procedimentos estabelecidos no PMEPCFF devem ser regularmente treinados através de exercícios
em que simulam situações de emergência a diferentes níveis. Com a atual revisão do Plano, este exige um
carácter de atualização constante, devendo ser regularmente treinado através de exercícios, em que se
simulam situações de emergência a diferentes níveis. Neste âmbito é aconselhável a realização de um
exercício de teste ao Plano nos 180 dias seguintes à aprovação deste em sede de CNPC.
O planeamento e realização de exercícios permitirá testar a eficácia do plano em vigor, adaptando-o e
atualizando-o se for caso disso, bem como aquilatar rotinas nos procedimentos a adotar em situação real
de emergência (Quadro 2).
Deverá ser efetuado no mínimo um exercício anual, sendo que nos anos pares o exercício deverá ser do
tipo CPX (Exercício de Posto de Comando, sem meios no terreno) e nos anos ímpares do tipo LivEx Exercício de Ordem Operacional com meios no terreno.

Quadro 2 - Programa de exercícios.

Tipo de
Exercício

Cenário

Data

Meios
Envolvidos

Local

Entidades
Envolvidas
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PARTE II
Organização da Resposta
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1. Conceito de Atuação
No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da direção e
coordenação das operações de proteção civil, o Presidente da Câmara, ou o seu substituto legal,
empenhará todos os esforços para facilitar aos diversos Serviços Municipais e organismos intervenientes,
as condições indispensáveis para assegurar o conjunto das ações a desenvolver.
Em situação de acidente grave ou catástrofe, cabe ao Diretor do Plano criar as condições favoráveis ao
empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios disponíveis no Município e dos recursos
que venha a obter, para reforço das ações a desenvolver durante as fases de emergência e de reabilitação.
Com base no Dispositivo Integrado das Operações de Proteção e Socorro (DON n.º1/2009/ANPC), “as
operações de proteção civil e socorro são uma atividade multidisciplinar, desenvolvida, pelos organismos, serviços
e entidades, de nível nacional, distrital e municipal, devidamente organizados no Sistema Integrado de Operações
de Proteção e Socorro, através de um conjunto de estruturas, normas e procedimentos, de natureza permanente
e conjuntural, que asseguram que todos os agentes de proteção civil atuam, no plano operacional, articuladamente
sob um comando único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional.”
Consoante o tipo de ocorrência, os agentes de proteção civil (APC) possuem competências próprias cujo
objetivo passa pela proteção de pessoas, património e ambiente, prevenindo as situações que coloquem
em perigo e mitigando as suas consequências. No âmbito da proteção civil, temos definida uma arquitetura
organizacional que passa pela identificação de estruturas de direção, coordenação e comando. Esta
arquitetura organizacional varia consoante a escala administrativa. A escala municipal compreende a
seguinte estrutura (Quadro 3).

Quadro 3 - Arquitetura organizacional da Proteção civil no Município da Figueira da Foz

ATRIBUIÇÕES

•

Compete ao Presidente da Câmara Municipal, como

autoridade máxima municipal da política de proteção civil e
POLÍTICA

ESTRUTURAS DE DIRECÇÃO

ENTIDADES / ÓRGÃOS

presidente da CMPC, desencadear, na iminência ou ocorrência de
Presidente da Câmara

acidente grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de

Municipal

prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada
caso.
•

O Presidente da Câmara Municipal é apoiado pelo Serviço

Municipal de Proteção civil e pelos restantes Agentes de proteção
civil de âmbito municipal.
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ATRIBUIÇÕES

•

Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de

proteção civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos.
•

Determinar o acionamento dos planos, quando tal se

justifique.

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL

COMPOSIÇÃO

•

Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz;

•

O Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil;

•

O Comandante Operacional Municipal;

•

O Capitão do Porto da Figueira da Foz;

•
Representante da Administração do Porto da Figueira da
Foz;
•

Coordenador Regional da Cruz Vermelha Portuguesa;

•
Diretor(a) Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde
do Baixo Mondego;
Comissão Municipal de
Proteção civil

•
Comandante da
Montemor-o-Velho;

Guarda

Nacional

Republicana

•

INEM.IP;

•

Representante do Hospital da Figueira da Foz;

de

•
Representante do Instituto de Segurança Social, IP - Serviço
Local da Figueira da Foz;
•
Comandante da Polícia de Segurança Pública da Figueira da
Foz.

•
Contudo, dependendo da gravidade e da tipicidade da
ocorrência, poderão ser chamados a integrar a CMPC,
representantes de outras entidades como a EDP, a PT, a Direção
Regional de Agricultura e Pescas - Centro (DRAPC), o INAG,
entre outras.
LOCAL DE FUNCIONAMENTO
O Quartel dos Bombeiros Municipais e sede do Serviço Municipal de
Proteção Civil da Figueira da Foz é o local de funcionamento da CMPC.
O local alternativo é a Sala de Sessões da Câmara Municipal da Figueira
da Foz ou outro local que se julgue adequado.
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ATRIBUIÇÕES
•

Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com
vista à articulação de meios face a cenários previsíveis;
•

Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de

ESTRUTURAS DE COMANDO

âmbito exclusivamente operacional, com os comandantes dos
corpos de bombeiros;
•
Comandante Operacional
Municipal

Dar parecer sobre o material mais adequado à intervenção

operacional no respetivo Município;
•

Comparecer

no local do sinistro sempre

que

as

circunstâncias o aconselhem;
•

Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito

municipal, nas situações previstas no plano de emergência
municipal, bem como quando a dimensão do sinistro requeira o
emprego de meios de mais de um corpo de bombeiros;

•

Assegurar o funcionamento e operacionalidade da estrutura

operacional do respetivo Corpo de Bombeiros.
•

Garantir a manutenção, em regime de prevenção e alerta no

quartel, de uma força de intervenção operacional, constituída em
função da natureza e nível de riscos a prevenir.

ESTRUTURAS DE COMANDO

Comandantes

•

Garantir a proteção e socorro oportunos, bem como a

prontidão dos meios operacionais atribuídos.
dos Corpo de Bombeiros
•

Assegurar o comando e controlo das situações que pela sua

natureza, gravidade, extensão e meios envolvidos ou a envolver
requeiram a sua intervenção.
•

Mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os meios

indispensáveis e disponíveis do Corpo de Bombeiros à execução
das operações.

•
Comandante das
Operações de Socorro

Reconhecimento do TO e comunicação do resultado ao

CDOS-Coimbra.
•

Coordenação dos meios das várias entidades e organismos

presentes no TO.
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•

Informar o CDOS-Coimbra dos pontos de situação

regulares durante a intervenção e resultados obtidos, bem como
da retirada das várias forças do TO.
•

Propor ao CDOS-Coimbra o reforço de meios operacionais

ou de suporte logístico.
•

Solicitar às autoridades policiais, quando necessário, a

criação de perímetros, zonas ou áreas de segurança.
•

Requisitar

temporariamente

quaisquer

bens

móveis

indispensáveis às operações de proteção civil e socorro e os
serviços de pessoas válidas.
•

Ocupar as infraestruturas necessárias ao estabelecimento da

organização de comando e controlo e meios de intervenção.
•

Utilizar imediatamente quaisquer águas públicas e, na falta

destas, as de particulares, necessárias para conter ou evitar danos.
•

Solicitar, dando conhecimento ao CDOS-Coimbra, o

acionamento dos órgãos do sistema de proteção civil, ao nível
municipal, legalmente constituídos.
•

Em articulação com o CDOS-Coimbra e diretor do plano,

fornecer em exclusivo aos órgãos de comunicação social a
informação oficial sobre a ocorrência, devendo limitar-se à
informação das operações de proteção civil e socorro, não
devendo imiscuir-se em informações de âmbito policial que são da
exclusiva

competência

das

forças

de

segurança

com

responsabilidade na área da ocorrência.

Coordenação institucional
A coordenação institucional é assegurada pela Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) que se
articula ao nível distrital com o Centro de Coordenação Operacional Distrital CCOD, que integra
representantes distritais dos agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio que em função
de cada ocorrência em concreto, apoiam a gestão operacional nas operações de socorro a desencadear
Esta coordenação institucional, que a nível municipal pertence à CMPC, em estreita sintonia com o
CCOD, permitirá agilizar procedimentos de informação, mobilização e reforço de meios e recursos e de
apoio operacional, de acordo com o princípio da subsidiariedade. As atribuições dos CCO encontram-se
no presente documento, nomeadamente na parte IV, secção I.
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Sistema de Gestão de Operações
De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º72/2013 de 31 de maio, todas as instituições dispõem de estruturas de intervenção próprias que
funcionam sob a direção ou comando previstas nas respetivas leis orgânicas. Aquando da chegada da
viatura da primeira força de Bombeiros a chegar ao local, o seu chefe assume de imediato o comando das
operações e garante a construção de um sistema evolutivo de comando e controlo da operação, não
obstante de ter em conta a adequação técnica dos agentes presentes nas operações e as suas competências
legais. Este deve desenvolver um esquema de organização operacional de uma forma modular, de acordo
com a importância e o tipo de ocorrência, ou seja, o Sistema de Gestão de Operações.
A figura do Comandante das Operações de Socorro (COS) existe em todos os Teatros de Operações
(TO), contudo perante a chegada de mais meios materiais e humanos, a responsabilidade de comando
poderá ser transferida, ou seja, assume a função o elemento mais graduado presente no TO. Em suma, a
todo o momento existe um e só um elemento a comandar, sendo este o princípio da unidade de comando,
devendo aquando da passagem de comando esta ser antecedida de um briefing e de uma notificação da
substituição a toda a estrutura operacional presente.
No presente sistema de gestão de operações a missão do COS é o assumir das competências de comando
e responsabilidades pelas operações de socorro, as quais variam em função da dimensão e evolução da
ocorrência de acordo com a DON 01 – DIOPS da ANPC.
O Posto de comando operacional (PCO) é o órgão diretor das operações no local de ocorrência
destinado a apoiar o responsável pelas operações (COS) na preparação das decisões e na articulação dos
meios no Teatro de Operações (TO). Sempre que determinada ocorrência envolva diversas forças
integrantes do SIOPS, o PCO, sob a coordenação do COS e sem prejuízo pelo respeito da cadeia
hierárquica e funcional de cada organização presente do TO, deverá evoluir para um Posto Operacional
Conjunto (PCOC) com a integração de técnicos especialistas e representantes do SMPC para a poio à
decisão operacional. O TO poderá ser setorizado e cada setor disporá de um comandante de setor.
Na organização e comando no TO (Figura 3), são entendidas as seguintes definições:
•

Adjunto de Relações Públicas - Desenvolve um sistema preciso e completo de recolha de
informações sobre as causas da ocorrência, proporções, situação corrente, meios empenhados e
tudo o mais de interesse geral. Estabelece o contacto com os órgãos de comunicação social e as
entidades oficiais que requeiram informações do TO;

•

Adjunto de Segurança - Promove a avaliação dos perigos e situações de risco, tomando as
medidas necessárias à segurança do pessoal no TO. Avalia as necessidades em apoio sanitário e
recuperação física do pessoal, em conjunto com os técnicos especialistas de saúde. Detém
autoridade para, em caso de emergência, ordenar a paragem dos trabalhos, de modo a prevenir
atos inseguros;

•

Adjunto de Ligações - Desenvolve os contactos com os representantes de outras entidades,
incluindo os técnicos destacados para apoio ao TO;
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•

Célula de Planeamento - Recolhe, avalia, processa e difunde informação. Com base nas
informações tratadas, deve prever o provável desenvolvimento do acidente e identificar a eventual
necessidade de meios e recursos, antes dos mesmos serem realmente necessários;

•

Célula de Combate - Responsável pela gestão direta das atividades e prioridades táticas, bem
como pela segurança e bem-estar do pessoal diretamente ligado ao objetivo principal: “a supressão
da ocorrência”;

•

Célula de Logística - Desenvolve e mantém o máximo potencial de combate através do apoio
aos vários sectores do TO (Providencia veículos, instalações, abastecimentos, alimentação, manutenção
de equipamentos, combustíveis, comunicações rádio e apoio sanitário). Estas missões são cumpridas
colocando o pessoal e o material adequado no local próprio, em tempo útil e nas melhores
condições de eficiência;

•

Companhias - São unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de
sinistro, que podem integrar duas ou três Secções;

•

Secções de Intervenção - São unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção
na área de sinistro, que podem integrar duas ou três Brigadas;

•

Brigadas - São unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de sinistro,
que podem integrar duas ou três Equipas;

•

Equipas - São unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de sinistro,
que podem integrar entre dois e seis elementos, em conformidade com a especificidade da
atividade operacional a desenvolver. As equipas podem também designar-se Equipas de
Intervenção Permanente, Equipas de Observação e Equipas de Reconhecimento e Avaliação da
Situação;

•

Unidades - Elementos ou recursos.
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COMANDANTE DAS OPERAÇÕES DE
SOCORRO (COS)

Adjunto de Segurança
Adjunto de Relações Publicas
Adjunto para ligações
Posto de Comando Operacional
Célula de Planeamento

Célula de Combate

Célula de Logística

Zona de Apoio
Meios e Recursos
Monitorização da
Situação

Zona de Concentração
e Reserva

Forças Especiais

Forças Conjuntas

Transportes

Especialistas e
Técnicos

Companhias
Apoio Sanitário

Plano de Acção

Grupos ou Secções
Combustíveis
Brigadas
Outro Apoio
Equipas
Zona de
Sinistro

Zona de Recepção de
Reforços

Figura 3 – Organização e Comando no Teatro de Operações.

Após uma análise prévia da ocorrência, desenvolvem-se mecanismos no sentido de simplificar o plano de
ação, consubstanciado em três níveis - Estratégico, Tático e Operacional - que configuram o sistema
de gestão de operações, sendo assegurados pelas respetivas células e comandantes, logo que nomeados
pelo COS.
Nível Estratégico - Detém todo o comando da operação:
•

A determinação da estratégia apropriada;

•

O estabelecimento dos objetivos gerais da operação;

•

A definição de prioridades;

•

A elaboração e atualização do plano estratégico de ação;

•

A receção e colocação de meios de reforço;

•

A previsão e planeamento de resultados;

•

A fixação de objetivos específicos a nível tático.
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Nível Tático - Trata de objetivos específicos:
•

Dirigem-se as atividades operacionais tendo em conta os objetivos específicos determinados pelo
nível superior (estratégico);

•

Procura-se alcançar os objetivos correspondentes à estratégia definida no plano estratégico de
ação.

Nível Operacional - Encarrega-se das tarefas específicas:
•

Executam-se as manobras e as tarefas que competem às equipas dos veículos ou a equipas
específicas;

•

Procura-se alcançar os resultados correspondentes definidos pelo nível superior (tático).

No que concerne ao âmbito da atuação que o sistema de gestão de operações contempla, este pode
dividir-se em quatro zonas diferentes, consoante o tipo de acidente e estratégia considerada na Figura 4.

Figura 4 - Delimitação das Zonas de Intervenção.

A Zona de Sinistro (ZS) é a superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso restrito, onde se
encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta, sob a responsabilidade exclusiva do
COS.

25

PARTE III – ÁREAS DE ITERVENÇÃO

A Zona de Apoio (ZA) é uma zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde se concentram os
meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos meios de intervenção ou onde
estacionam meios de intervenção para resposta imediata, constituindo Locais de Reforço Tático (LRT). É
nesta área que deverá ser instalado o PCO e a ZA servirá de posto de controlo de entrada e saída de
meios operacionais, denominado de Ponto de Trânsito (PT).
A Zona de Concentração e Reserva (ZCR) é uma zona do TO onde se localizam temporariamente
meios e recursos disponíveis sem missão imediata, onde se mantém um sistema de apoio logístico e
assistência pré-hospitalar e onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos pedidos pelo posto de
comando operacional.
Nas ZCR são instaladas:
•

Área de reserva onde se localizam meios e recursos sem missão imediata e que constituem
reserva estratégica;

•

Área de reabastecimento de combustíveis, água, equipamento e consumíveis;

•

Área de apoio e serviços onde se localizam o suporte à alimentação, descanso e higiene, apoio
sanitário e manutenção de equipamentos.

2. Execução do Plano
No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da direção e
coordenação das operações de Proteção Civil, o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, ou
o seu substituto legal, empenhará todos os esforços para facultar aos diversos Serviços, Departamentos
ou Divisões da Câmara Municipal e aos demais organismos intervenientes, as condições indispensáveis
para assegurar o conjunto das ações a desenvolver (Figura 5).


Convocar de imediato a Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), para efeitos de ativação
do PMEPCFF e acionar o aviso às populações em perigo/risco;



Atribuir ao Comandante Operacional Municipal a coordenação e promoção da atuação dos
meios de socorro de modo a controlar o mais rapidamente possível a situação;



Manter informado o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, sobre a evolução
da situação e solicitar apoios e meios de reforço que considere necessários;



Propor à CMPC declarar o final da emergência de acordo com as informações do COM/COS;



Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais, elaborando um relatório sobre
as operações realizadas.
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Figura 5 – Execução do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Figueira da Foz.

Contudo, dependendo da gravidade e da tipicidade da ocorrência, poderão ser chamados a intervir outras
entidades, tais como a EDP, o INAG, a Direção Regional de Agricultura e Pescas, entre outras.

2.1 As fases de emergência e de reabilitação
Parece inquestionável que a melhor forma de minimizar os efeitos danosos decorrentes de acidentes
graves e/ou catástrofes, é adotar medidas preventivas que promovam a mitigação dos riscos, promover
as capacidades de resposta á emergência e repor as condições de normalidade na fase de reabilitação.
Atuar ao nível da prevenção é essencial para os objetivos da proteção civil por forma a reduzir a perda
de pessoas e bens e os danos ambientais, tentando minimizar as demais consequências, como a perda de
território e de recursos. Torna-se, assim, fundamental a articulação das estratégias de prevenção dos
riscos que podem vir a afetar o território da Figueira da Foz.
• Desenvolver e manter atualizado os planos operacionais;
• Garantir um correto ordenamento territorial, articulando os instrumentos de gestão territorial com
o PMEPCFF e PMDFCI para efeito de concretização destes;
• Promover a análise de riscos e vulnerabilidades, desenvolver capacidades operativas e dotar-se dos
meios necessários em ordem a aumentar as condições de resposta a uma emergência;
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• Desenvolver planos de contingência apropriados, normas e procedimentos operacionais, para
suporte ao presente PMECPFF;
• Coordenar, com outras entidades e organismos, as ações e tarefas a desempenhar, em ordem a
assegurar a coesão dos trabalhos e tornar compatível os respetivos planos operacionais;
• Coordenar, com associações de voluntários e grupos de cidadãos, as ações a desempenhar e
respetivas relações em ordem a permitir uma atuação concertada na emergência;
• Promover exercícios e treinos para testar e melhorar os procedimentos;
• Promover ações de sensibilização, informação e formação interna e à população com o intuito de
fomentar os mecanismos de autoproteção.
Contudo, o PMEPCFF é o instrumento que permite desencadear respostas à emergência e à reposição da
normalidade em situação de acidente grave ou catástrofe.

2.1.1 Fase de Emergência
A Fase de Emergência carateriza as ações imediatas de resposta na iminência ou ocorrência de um acidente
grave ou catástrofe. As ações de resposta deverão ser:
• Automáticas, articuladas e coordenadas de acordo com o planeamento, mas com a flexibilidade
indispensável à adaptação a situações imprevisíveis que possam ocorrer;
• Estruturadas com base nos recursos e meios não afetados de imediato e em conformidade com a
avaliação de danos;
• Adequadas às necessidades e exigências da resposta, devendo as decisões ser tomadas em tempo
oportuno, quer para aumentar o nível da intervenção quer para reduzir a eventual escalada da
situação.
Nesta fase, privilegiam-se as seguintes ações:
• Acompanhamento e coordenação da atuação dos agentes, entidades e organismos intervenientes;
• Acionamento de meios e recursos para as operações de socorro e salvamento, emergência préhospitalar e transporte de vítimas;
• Evacuação da população em risco, com especial atenção aos doentes, acamados, idosos, crianças,
deficientes e outros que se encontrem em situação de risco;
• Salvaguarda da manutenção da lei e da ordem nas zonas afetadas;
• Monitorização e avaliação das necessidades humanas básicas afetadas e das condições de segurança
nas zonas afetadas;
• Distribuição alojamento temporário, de água, alimentação e bens de conforto às populações afetadas;
• Divulgação de avisos e de informações à população em risco.
• Intervenção imediata no socorro e salvamento de vidas humanas da própria entidade/organismo ou
na zona vizinha circundante e ativar os planos de emergência internos;
• Ativação ou recuperação os canais de comunicação internos e externos;
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• Ativação a CMPC e acionar os respetivos procedimentos planeados;
• Intervenção em potenciais situações de risco recorrentes, por forma a evitar a escalada da crise;
• Avaliação os efeitos produzidos, com referência a danos humanos e materiais, meios e recursos
afetados e disponíveis;
• Reorganização da estrutura operacional em função do evoluir da ocorrência e do TO.
• Manutenção das responsabilidades de direção, coordenação institucional e comando operacional;
• Organização e coordenação das ações de localização de vítimas, busca e salvamento de vidas
humanas;
• Cooperação, colaboração e coordenação de todos os agentes de proteção civil e organismos e
entidades de apoio nas operações em curso, mediante ativação de meios, atuação operacional,
avaliação e registo de danos, vítimas, etc..

2.1.2 Fase de Reabilitação
Nesta fase as ações a adotar pelos agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio presentes
no Município de Figueira da Foz são as previstas na Lei destacando-se:
• Promover as ações de avaliação de danos e de necessidades da comunidade;
• Estabelecer prioridades nos projetos de recuperação de redes viária, ferroviária portuária e de
abastecimento de água, eletricidade, gás e comunicações;
• Preparar os processos relativos aos objetivos a atingir (projetos, análise e custos, etc.) e à execução
das ações de inspeção e recuperação de infraestruturas e de património público afetado;
• Coordenar os esforços de recuperação das necessidades logísticas com as entidades e organismos
de suporte às ações a desenvolver;
• Continuar a garantir o abastecimento de bens essências à vida das populações afetadas, desalojadas
e deslocadas;
• Garantir as condições para o gradual regresso de populações e dos animais deslocados os locais
recuperados;
• Garantir o restabelecimento das condições sanitárias e de saúde pública, promovendo atos
profiláticos de vacinação e procedimentos preventivos sobre uso e consumo de água, entre outros;
• Promover a constituição de gabinetes de apoio para informação e assistência aos projetos de
recuperação, individuais e coletivos.
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3. Articulação e atuação de Agentes, Organismos e Entidades
Nas operações de proteção civil os agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio envolvidos
têm missões a desenvolver em cada área de intervenção em função das suas atribuições e competências
de acordo com a sua estrutura hierárquica e dependência funcional.
Assim, nos termos da Lei de Bases da proteção civil os agentes de proteção civil presentes no Município
da Figueira da Foz, de acordo com as suas atribuições próprias são:
•

Corpos de Bombeiros;

•

Polícia de Segurança Pública;

•

Guarda Nacional Republicana;

•

Autoridade Marítima;

•

Instituto Nacional de Emergência Médica;

•

Sapadores Florestais;

•

ACES Baixo Mondego

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais agentes e de harmonia com o seu
estatuto próprio, funções de proteção civil nos domínios da intervenção, apoio, socorro e assistência
sanitária e social.
Os organismos e entidades de apoio que também serão envolvidos em operações serão todos os serviços
e instituições públicos ou privados com dever especial de cooperação com os agentes de proteção civil
ou com competências específicas em domínios com interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro
às pessoas, aos bens e ao ambiente, tais como:
•

Instituto de Segurança Social IP - Serviço Local da Figueira da Foz;

•

Corpo Nacional de Escutas e Associação de Escoteiros de Portugal;

•

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses;

•

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz;

•

Santa Casa da Misericórdia;

•

EDP - Energias de Portugal e REN - Redes Energéticas Nacionais;

•

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, IP;

•

Agrupamentos de Escolas;

•

Associações de Radioamadores;

•

Operadores de Telecomunicações,

•

Estradas de Portugal;

•

BRISA e BRISAL – Auto estradas do Litoral;

•

Águas da Figueira, SA;

•

Juntas de Freguesia;

•

CP - Comboios de Portugal;

•

REFER.
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3.1. Missão dos Agentes de proteção civil

Corpos de Bombeiros

FASE DE EMERGÊNCIA
• Coordenam as atividades de socorro e salvamento
e articulam-se com os demais APC;
• Garantem a operacionalização a prontidão e
mobilização dos meios e recursos necessários à
prestação do socorro e controlo decorrentes de
incêndios, cheias e inundações, movimentos de
massa, naufrágios, colapso de estruturas,
desencarceramento de vítimas, controlo de
derrames de matérias perigosas, entre outros
acidentes;

FASE DE REABILITAÇÃO
• Apoiam no desenvolvimento de ações necessárias à
reposição da normalidade das populações afetadas
pela situação de emergência, nomeadamente através
do auxílio às populações, continua prestação de
socorro, em articulação com os demais APC e
SMPC.

• Apoiam nas ações de busca e executam as ações de
resgate e salvamento;
• Socorrem as vítimas e asseguram a evacuação
primária em segurança;
• Colaboram na evacuação secundária para unidades
de saúde diferenciadas;
• Garantem a participação do respetivo corpo de
bombeiros na difusão de avisos e informação pública
às populações, através de veículos próprios com
equipamentos adequados;
• Apoiam a GNR e PSP na evacuação das populações
e colocam os meios próprios à disposição da
evacuação das populações com necessidades
especiais;
• Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros
de acolhimento provisório, bem como a assistência
e bem-estar das populações;
• Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das
suas competências e de acordo com as suas
possibilidades logísticas e operacionais.
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Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana

FASE DE EMERGÊNCIA

FASE DE REABILITAÇÃO

• Coordenam as atividades de ordem pública,
movimentação e evacuação das populações na sua
área de jurisdição e articulam-se com o SMPC,
COM e COS em função da exigência de cada
situação;
• Mobilizam os meios próprios necessários à ordem
pública e à movimentação e evacuação das
populações;
• Garantem, em caso de necessidade, um serviço
de estafetas;
• Asseguram a participação na difusão de avisos e
informação pública às populações através de
veículos próprios com equipamentos adequados;

Desenvolvem ações necessárias à reposição da
normalidade das populações afetadas pela situação de
emergência, nomeadamente:
• Colaboram nas ações de mortuária;
• Garantem o policiamento e segurança das zonas
afetadas;
• Apoiam no transporte e realojamento das
populações atingidas;

• Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das
suas competências.

• Garantem a segurança de pessoas e bens,
nomeadamente nas zonas de sinistro, de apoio e
de concentração e reserva, bem como nas áreas
e centros de acolhimento provisório e armazéns
recolha de bens;
• Procedem e orientam a evacuação e a
movimentação das populações, de acordo com as
indicações do COM e em articulação com o COS;
• Controlam o acesso aos pontos de triagem,
assistência pré-hospitalar, evacuação secundária,
locais de reunião de mortos e morgues
provisórias;
• Mantêm abertos corredores de
destinados à evacuação secundária;

circulação

• Exercem quaisquer outras atividades no âmbito
das suas competências.
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Autoridade Marítima
FASE DE EMERGÊNCIA

FASE DE REABILITAÇÃO

• Assume, através do Capitão do Porto da Figueira
da Foz, o comando operacional na sua área de
jurisdição e solicita a colaboração dos APC e OEA
necessários ao desencadear das missões de
socorro e assistência decorrentes de acidente
grave ou catástrofe em articulação com o SMPC;

• Promove a vigilância, patrulhamento e interceção
terrestre ou marítima em toda a costa e mar
territorial, competindo-lhe, ainda, gerir e operar o
Sistema Integrado de Vigilância, Comando e
Controlo (SIVICC), distribuído ao longo da orla
marítima.

• Coordenam as atividades de busca e salvamento
na sua área de jurisdição em articulação com o
Comandante Operacional Municipal;

• Solicita e disponibiliza equipamentos para situações
de acidente como viaturas, meios de combate à
poluição marítima da Marinha Portuguesa,
embarcações com capacidade de combate a
incêndios em embarcações ou instalações, gruas
automóvel e gruas de porto;

• Garante o cumprimento da lei nos espaços
marítimos sob sua jurisdição;
• Promove a difusão de avisos relacionados com o
estado do mar;
• Apoiam no patrulhamento de algumas áreas
florestais do Município que se integrem na sua
área de jurisdição;
• Efetuam policiamento no reabastecimento e
descargas de navios, assim como vistoria técnica;
• Em caso de incêndio florestal o apoiam nas
operações de scooping na foz rio do Mondego;

• Procede aos inquéritos considerados necessários e
colaboram com o INMLCF em caso de sinistros
marítimos e, relativamente aos acidentes que
envolvam feridos ou mortos, efetuar as diligências
processuais necessárias, sob direção da competente
autoridade judiciária, sem prejuízo da investigação
técnica de acidentes pelo Instituto MarítimoPortuário;

• Promove a mobilização dos meios e recursos da
Marinha Portuguesa para o caso de derrame de
hidrocarbonetos ou outras matérias perigosas no
seu espaço de jurisdição.

Sapadores Florestais
FASE DE EMERGÊNCIA
• Colaboram nas operações no âmbito das suas
competências,
nomeadamente na
primeira
intervenção e apoio ao combate a incêndios
florestais.

FASE DE REABILITAÇÃO
• Colaboram nas operações de rescaldo e vigilância
aos Incêndios Florestais e apoiam, em articulação
com o SMPC, no abate de árvores que condicionem
vias de circulação e infraestruturas.
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Instituto Nacional de Emergência Médica
FASE DE EMERGÊNCIA
• É responsável pelo Sistema Integrado de
Emergência Médica (SIEM) e coordena os cuidados
pré-hospitalares e a evacuação secundária;
• Mobiliza meios humanos e recursos materiais, para
o funcionamento dos postos de triagem e outras
unidades de emergência;

FASE DE REABILITAÇÃO
• Garante os meios e recursos necessários ao
funcionamento do SIEM.
• Mantém a coordenação de todas as atividades de
saúde em ambiente pré-hospitalar e evacuações
secundárias, e funcionamento dos PMA e PT.

• Monta Postos Médicos Avançados (PMA) e Postos
de Triagem (PT);
• Coordena a triagem e a prestação de cuidados
médicos nos postos de triagem e hospitais de
campanha e a evacuação secundária para as
unidades de saúde diferenciadas;
• Participa nas ações de apoio psicossocial e bemestar das populações;
• Colabora nas ações de busca e salvamento,
evacuação e prestação de primeiros socorros;

• Assegura a instalação de postos de triagem, postos
de socorros e eventualmente de um hospital de
emergência, contribuindo com meios humanos e
materiais.

ACES Baixo Mondego
FASE DE EMERGÊNCIA

FASE DE REABILITAÇÃO

• Assume as competências de autoridade de saúde
concelhia;

• Assume as competências de autoridade de saúde
municipal;

• Reforçam e coordenam os meios e recursos dos
centros de saúde e hospitais, bem como outras
unidades prestadoras de serviços de saúde, de acordo
com as necessidades e em articulação com o INEM.IP;

• Garante o controle e coordenação das condições
sanitárias e de saúde pública e das medidas de
proteção Ambiental;

• Coordenam a prestação de cuidados médicos
diferenciados às vítimas até ao limite da sua capacidade;
• Apoiam na montagem de postos de triagem, de
assistência pré-hospitalar e de evacuação secundária,
em estreita colaboração com o INEM.IP;
• Apoiam e colaboram com as Juntas de Freguesia e
outras entidades na identificação dos munícipes cujas
incapacidades físicas levam à necessidade de emprego
de meios especiais em caso de evacuação em
articulação com o COS, COM e SMPC;

• Prestam serviços de mortuária;
• Asseguram os cuidados de saúde nos centros de
acolhimento provisório;
• Colaboram nas ações de mortuária e investigação
forense;

• Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das
suas competências.

• Garantem a triagem e o apoio psicológico a prestarem
às vítimas no local da ocorrência, com vista à sua
estabilização emocional e posterior referenciação para
as entidades adequadas em articulação com o INEM.IP;
• Requisitam serviços e estabelecimentos profissionais de
saúde, nos casos de epidemias graves ou quando
ocorrem outras situações de emergência;

• Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das
suas competências.
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3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio
Instituto de Segurança Social IP- Serviço Local da Figueira da Foz
FASE DE EMERGÊNCIA
• Apoia nas ações de instalação e gestão dos
centros de acolhimento provisório, bem como a
assistência e bem-estar das populações;
• Coordena as atividades de apoio social às
populações deslocadas;

FASE DE REABILITAÇÃO
• Desenvolve e colabora nas ações necessárias à
reposição da normalidade das populações afetadas
pela situação de emergência, nomeadamente no
apoio logístico e social à população afetada.

• Gere os meios das IPSS disponíveis e articula-se
com a Santa Casa da Misericórdia para
alojamento, agasalho e alimentação das
populações afetadas;

• Exerce quaisquer outras atividades no âmbito das
suas competências.

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses;
FASE DE EMERGÊNCIA

FASE DE REABILITAÇÃO

• Coordena as ações de mortuária, tendo em vista
controlo sanitário e a investigação forense para
identificação dos corpos, com vista à sua entrega
aos familiares;

• Mantém mobilizada a Equipa Médico – Legal de
Intervenção;

• Gere as Zonas de recolha e reunião de cadáveres
e os necrotérios provisórios;

• Coordena as ações específicas de mortuária,
tendo em vista controlo sanitário e a investigação
forense.

• Mobiliza a Equipa Médico – Legal de Intervenção
em Desastres, acionando os seus sistemas de
alerta próprios.

Corpo Nacional de Escutas / Associação dos Escoteiros de Portugal
FASE DE EMERGÊNCIA
• Colaboram no serviço de estafetas e distribuição de
alimentação
às
populações
e
entidades
intervenientes nas operações;
• Colaboram com a GNR na evacuação das
populações;

FASE DE REABILITAÇÃO
• Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências e capacidades em particular no apoio
logístico e assistência nos centros de acolhimento
provisório.

• Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros
de acolhimento provisório, bem como a assistência
e bem-estar das populações;

• Auxiliam os serviços, agentes de proteção civil e
demais entidades e organizações de apoio na
prossecução das suas competências.
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz
FASE DE EMERGÊNCIA
•
•

•

Participam nas ações de fornecimento de
alimentação;
Disponibilizam as suas instalações para os fins
necessários à emergência.
Garantem o apoio na prossecução da
operacionalidade do seu corpo de bombeiros.

FASE DE REABILITAÇÃO
• Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências e possibilidades logísticas;

• Apoiam na recolha de bens essências e dádivas.

EDP, Energias de Portugal
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com o restabelecimento dos
serviços de energia.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com a manutenção da rede de
distribuição de energia.

REN - Redes Energéticas Nacionais
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com o restabelecimento de redes de
energia.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com o restabelecimento de redes de
energia.

Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, IP
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com a proteção da natureza,
biodiversidade, floresta e incêndios florestais,
assim como o fornecimento de informação de
carácter técnico e científico para apoio à decisão.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com a proteção da natureza,
biodiversidade, floresta e incêndios florestais,
assim como o fornecimento de informação de
carácter técnico e científico para apoio à decisão.

Agrupamento de Escolas
FASE DE EMERGÊNCIA
•

•

Promovem a evacuação da população escolar
em caso de emergência, segundo as
orientações do plano de segurança e
emergência da escola;
Apoiam no fornecimento de alimentação e
instalações para população desalojada/
deslocada.

FASE DE REABILITAÇÃO
• Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências e capacidades;

• Garantem o restabelecimento da atividades letivas e
regresso da população escolar em condições de
segurança.
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Associações de Radioamadores
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com o apoio à instalação de redes de
comunicações redundantes.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Colaboram com o SMPC no âmbito das suas
competências, nomeadamente em matérias
relacionadas com o apoio à manutenção de redes
de comunicações redundantes.

Operadores de Telecomunicações
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Atuam no âmbito das suas competências na
reparação e restabelecimento das redes de
comunicações.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Atuam no âmbito das suas competências na
manutenção das redes de comunicações.

Cruz Vermelha Portuguesa
FASE DE EMERGÊNCIA
• Colaboram e apoiam na distribuição de alimentação
às entidades intervenientes nas operações;

FASE DE REABILITAÇÃO
• Colaboram com o SMPC e com o Instituto de
Segurança Social no âmbito das suas competências e
capacidades em particular no apoio logístico e
assistência às populações isoladas ou nos centros de
acolhimento provisório.

• Colaboram com a GNR na evacuação das
populações e eventuais ações de busca;
• Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros
de acolhimento provisório, bem como na
assistência e bem-estar das populações;

• Participam nas atividades de assistência humanitária,
sanitária e apoio social às populações.

Estradas de Portugal, Brisa e Brisal – Auto estradas do litoral
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Atuam no âmbito das suas competências e na área
jurisdicional própria na reparação, sinalização e
restabelecimento das infraestruturas rodoviárias.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Atuam no âmbito das suas competências na
manutenção das infraestruturas rodoviárias.

Águas da Figueira, SA
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Atuam no âmbito das suas competências na
reparação e restabelecimento das redes de
abastecimento de água e controlam a qualidade da
água para consumo humano.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Atuam no âmbito das suas competências na
manutenção das redes de abastecimento de água e
garantem o controlo da qualidade da água para
consumo humano.
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CP- Comboios de Portugal e REFER
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Atuam no âmbito das suas competências no
restabelecimento da circulação ferroviária e na
reparação das infraestruturas da rede ferroviária.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Atuam no âmbito das suas competências na
manutenção da circulação e das infraestruturas
ferroviárias.

Empresas privadas de segurança
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Atuam no âmbito das suas competências no
controlo de segurança nos espaços onde servem.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Atuam no âmbito das suas competências no
controlo de segurança nos espaços onde servem

Empresas fornecedoras de bens e serviços
FASE DE EMERGÊNCIA
•

Atuam no âmbito das suas capacidades logísticas
no fornecimento de bens alimentícios,
combustíveis, equipamentos e serviços, de acordo
com o processo de requisição municipal.

FASE DE REABILITAÇÃO
•

Atuam no âmbito das suas capacidades logísticas
no fornecimento de bens alimentícios,
combustíveis, equipamentos e serviços, de acordo
com o processo de requisição municipal.

3.3. Missão das Estruturas Autárquicas

Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz
No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da direção e
coordenação das operações de Proteção Civil, o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, ou
o seu substituto legal, como autoridade municipal de proteção civil, empenhará todos os Serviços,
Departamentos ou Divisões da Câmara Municipal e aos demais organismos intervenientes, garantindo as
condições indispensáveis para assegurar o conjunto das ações a desenvolver.

38

PARTE III – ÁREAS DE ITERVENÇÃO

FASE DE EMERGÊNCIA

FASE DE REABILITAÇÃO

 Convocar de imediato a Comissão Municipal de

 Coordenar as entidades necessárias à adoção das

Proteção civil (CMPC), para efeitos de ativação do
PMEPCFF;
Declarar situação de estado de alerta municipal de
acordo como s pressuposto legislativos;
Decidir em cada momento, as ações mais
convenientes em função da emergência e a aplicação
das medidas de proteção, tanto para a população
como para os vários agentes intervenientes no
PMEPCFF;
Coordenar e promover a atuação dos meios de
socorro, de modo a controlar o mais rapidamente
possível as situações e prestar o socorro adequado
às pessoas em perigo, procedendo à sua busca e
salvamento;
Difundir, através da comunicação social ou por
outros meios, avisos às populações em perigo/risco
e os conselhos e medidas a adotar pelas populações;
Coordenar e promover a evacuação das zonas de
risco, bem como as medidas para o transporte,
alojamento, agasalho e alimentação das populações
evacuadas;
Assegurar a manutenção da lei e da ordem e
garantir a circulação nas vias de acesso necessárias
para a movimentação dos meios de socorro e
evacuação das populações em risco;
Atribuir ao Comandante Operacional Municipal a
coordenação e promoção da atuação dos meios de
socorro de modo a controlar o mais rapidamente
possível a situação;
Atribuir ao COM a tarefa de manter informado o
CDOS - Comando Distrital de Operações de
Socorro de Coimbra, sobre a evolução da situação
e solicitar apoios e meios de reforço que considere
necessários;
Promover a coordenação e atuação dos órgãos e
entidades municipais de Proteção civil, empenhados
ou a empenhar nas operações;
Declarar o final de situação de estado de alerta
municipal.

medidas necessárias à urgente normalização da vida
das populações atingidas, procedendo ao
restabelecimento, o mais rapidamente possível, dos
serviços públicos essenciais, fundamentalmente o
abastecimento de água e energia e da reparação e
funcionalidades das infraestruturas e equipamentos
públicos essências à reposição da normalidade;
Promover o regresso das populações, dos bens e dos
animais deslocados em condições de segurança;
Promover a salvaguarda dos bens da população
deslocada, dos seus bens e do património cultural e
histórico;
Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais
e materiais;
Elaborar um relatório sobre as operações realizadas.
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Juntas de Freguesia
Na fase de emergência satisfazem as necessidades logísticas e técnicas, inerentes às ações de proteção
civil nas respetivas áreas geográficas, desenvolvendo as seguintes ações:

FASE DE EMERGÊNCIA
•

Apoiam as Unidades Locais de Proteção Civil
eventualmente criadas (ULPC), em articulação

FASE DE REABILITAÇÃO
•

com o SMPC;
•

•
•

•

•

•
•
•

Mobilizam os meios próprios disponíveis para
apoio às operações de proteção civil;
Apoiam na difusão de avisos e informação

pública às populações;
Colaboram na evacuação das populações e
colocam os meios próprios disponíveis à
disposição das populações com necessidades
especiais;
Apoiam as ações de instalação e gestão dos
centros de acolhimento provisório e
procedem ao registo das famílias e dos
munícipes ai instalados;
Colaboram na assistência e bem-estar das
populações evacuadas para os centros de
acolhimento provisório;
Constituem e coordenam postos locais de
recenseamento de voluntários;
Apoiam o sistema de recolha e
armazenamento de dádivas;
Apoiam na assistência sanitária e social das
populações afetadas.

•
•

•

Promovem a identificação dos munícipes
que, devido às incapacidades de que sofrem
ou o local de residência, necessitam de
atenção especial;
Exercem as demais atividades no âmbito das
suas competências.
Colaboram
no
restabelecimento
da
normalidade da vida das populações afetadas
nas respetivas áreas geográficas;
Colaboram na avaliação e quantificação dos
danos.
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Administração de Meios e Recursos
Tendo em conta a natureza da ocorrência e os meios e recursos disponíveis pela Câmara Municipal da
Figueira da Foz - Serviço Municipal de Proteção Civil, poderão não ser suficientes, pelo que deve ser
prevista a necessidade de recorrer a bens, equipamentos e serviços pertencentes a outras entidades
públicas e mesmo às privadas, tais como:
•

Medicamentos;

•

Material sanitário e produtos de higiene e limpeza;

•

Equipamentos de energia e iluminação;

•

Géneros alimentícios e alimentos confecionados;

•

Material de alojamento precário;

•

Agasalhos e vestuário;

•

Equipamento de transporte de passageiros e carga;

•

Combustíveis e lubrificantes;

•

Construção e obras públicas;

•

Máquinas e equipamento de engenharia;

•

Material de mortuária.

Inserem-se ainda nas atividades de administração de meios e recursos, a criação e a gestão das ações de
obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento do produto de dádivas, bem como controlo e
emprego de pessoal voluntário não especializado.
Neste contexto, a administração de meios e recursos visa estabelecer os procedimentos e instruções de
coordenação quanto às atividades de gestão, administrativa e financeira, inerentes à mobilização,
requisição e utilização dos meios e recursos utilizados aquando da ativação do PMEPCFF.
No que concerne aos meios humanos, a Câmara Municipal da Figueira da Foz nomeia e remunera o
pessoal pertencente aos seus quadros. Os diversos Agentes de Proteção Civil envolvidos, entidades e
organizações de apoio, nomeiam e remuneram o seu próprio pessoal.
Compete ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) acionar os procedimentos necessários à
aquisição de bens e serviços para apoio às operações de Proteção Civil inerentes à ativação do PMEPCFF,
que após a respetiva aprovação, são adquiridos e liquidados nos termos da lei.
Os Agentes de Proteção Civil e entidades intervenientes diversas são responsáveis pelas despesas
efetuadas nas operações de Proteção Civil, as quais poderão ser reembolsadas ou comparticipadas de
acordo com o disposto na lei.
A gestão financeira de custos é da responsabilidade da Divisão Financeira da Câmara Municipal da Figueira
da Foz, que é também competente em matéria de supervisão das negociações contratuais e de gestão de
eventuais donativos, subsídios e outros apoios materiais e financeiros recebidos em dinheiro com destino
às operações de Proteção Civil.
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A gestão dos processos de seguros indispensáveis às operações de Proteção civil é igualmente da
responsabilidade da Divisão Financeira (Quadro 4).

Quadro 4 - Administração de Meios e Recursos
Estrutura de Coordenação
•

SMPC;

•

Divisão financeira da CMFF

Entidades Intervenientes
•

Departamentos e Serviços Municipais e juntas
de freguesia;

•

Fornecedores

de

bens,

equipamentos

e

serviços privados;
•

Cruz Vermelha;

•

Corpo Nacional de Escutas.

Prioridades de Ação
•

Gestão de meios e recursos próprios;

•

Elaborar e gerir requisições, de acordo com o modelo previsto e em IV-III-3, relativas à aquisição de
bens e serviços para apoio às operações;

•

Gestão financeira e controlo de custos negociais com entidades fornecedoras privadas de bens,
equipamentos e serviços para apoio às populações;

•

Gestão dos processos de seguros indispensáveis às operações;

•

Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos.
Instruções de Coordenação

•

Na utilização dos meios e recursos devem ser privilegiados os públicos aos privados;

•

O recurso a bens, equipamentos e serviços privados será supervisionado pela Divisão Financeira da
CMFF;

•

A gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos previstos no Plano é da
responsabilidade do Serviço Municipal de Proteção Civil e do Comandante Operacional Municipal;

•

A eventual necessidade de criar uma conta especial de coleta de donativos financeiros será criada e
gerida pela Divisão Financeira da CMFF;

•

Na Secção III da Parte IV do presente Plano encontram-se identificados os contactos de fornecedores
públicos e privados de equipamentos, artigos e materiais necessários às operações de emergência de
proteção civil.
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2. Logística
Importa estabelecer os procedimentos e as responsabilidades da Câmara Municipal da Figueira da Foz e
dos APC e OEA, quanto às atividades logísticas destinadas a apoiar as forças de intervenção e
proporcionar as condições mínimas de conforto, alimentação e agasalho às vítimas de acidente grave ou
catástrofe.
O Município da Figueira da Foz é dotado de um Parque de Máquinas e Viaturas situado na Zona Industrial
da Figueira da Foz (Gala - S. Pedro) que tem como objetivos:


Proceder ao acondicionamento, conservação e distribuição de todos os materiais e equipamentos
a seu cargo;



Gerir as máquinas e viaturas, promovendo a sua regular manutenção;



Propor a aquisição de novos equipamentos, materiais, máquinas e viaturas, elaborando os
respetivos cadernos de encargos e especificações técnicas.

As atividades logísticas assentam também na assistência às populações, nomeadamente as evacuadas para
os centros de acolhimento, quanto a alimentação, água, agasalhos, cuidados de saúde, bem-estar e apoio
psicossocial. Em caso de necessidade, a logística pode abranger, igualmente, as populações não evacuadas,
cujas condições não permitam o acesso imediato aos bens essenciais de sobrevivência, incluindo o
fornecimento alternativo de água potável e outros bens essenciais.

2.1 Apoio logístico às Forças de Intervenção
São atividades logísticas, as ações de fornecimento aos agentes de proteção civil e organizações e entidades
de apoio intervenientes nas operações, quanto à alimentação, combustíveis e lubrificantes, manutenção e
reparação de viaturas, equipamentos, transportes, material de saúde/sanitário e de mortuária, bem como
outros artigos essenciais à prossecução das missões de socorro, salvamento, assistência e reabilitação das
redes e serviços técnicos essenciais (Quadro 5).

Quadro 5 - Apoio Logístico às Forças de Intervenção
Estrutura de Coordenação
•

Câmara Municipal / SMPC;

Entidades Intervenientes
•

Departamentos e Serviços Municipais e juntas
de freguesia;

•

Fornecedores

de

bens,

equipamentos

e

serviços privados;
•

Corpos de Bombeiros;

•

Cruz Vermelha;
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Prioridades de Ação

•

Gerir, organizar e disponibilizar a sua capacidade logística no suprir das necessidades dos Agentes de
Proteção Civil (APC) e Organizações e Entidades de Apoio (OEA) que operam no Teatro de
Operações (TO), nomeadamente quanto à alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de
equipamentos, transportes, material sanitário, material de mortuária e outros artigos essenciais à
prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência. Quando esgotada sua capacidade de
reserva recorre aos fornecedores externos

•

Promover a reparação de viaturas e equipamentos essenciais à operacionalidade das operações;
Instruções de Coordenação

•

Nas primeiras horas após a emergência todos os intervenientes envolvidos nas operações de socorro,
são responsáveis por suprir as suas próprias necessidades logísticas, garantindo a sua autossuficiência
inicial, nomeadamente quanto a alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de equipamentos,
transportes, material sanitário.

•

A CM apoia no fornecimento de alimentação, maquinaria e outros equipamentos e serviços às entidades
e organismos de apoio que têm por missão a reparação de redes e sistemas de abastecimento de água,
energia, gás e saneamento básico, se solicitados para o efeito e dentro das capacidades logísticas
próprias;

•

A alimentação e alojamento dos elementos da Comissão Municipal de Proteção civil (CMPC) estarão a
cargo de cada interveniente, sendo que por, manifesta necessidade, serão apoiados pelo SMPC, quando
outro procedimento não for determinado pelo Diretor do Plano e estrutura hierárquica própria de
cada entidade interveniente.

•

O SMPC propõe a requisição, mobilização e funcionamento dos transportes privados.

•

Os Combustíveis, numa primeira instância, são obtidos nas oficinas da Câmara Municipal e
posteriormente no mercado local para restabelecimento das reservas operacionais ou pelas entidades
e organismos intervenientes, através de guias de fornecimentos. Contudo se a emergência assim o
obrigar, pelo esgotamento do stock local existente, pode ser necessário recorrer ao mercado regional.
Estas serão liquidadas posteriormente, pelo SMPC, por verbas consignadas ou a consignar para o efeito
e sob a gestão da Divisão Financeira da CMFF.

•

O material de saúde está a cargo das entidades e organismos próprios intervenientes no acidente ou
catástrofe como o INEM.IP, CB’s e ACES Baixo Mondego. Poderão ser adquiridos, mais tarde, nos
armazéns e farmácias através de requisição, devendo os pedidos dar entrada no SMPC.

•

Para apoio à gestão de operações, as figuras 6 e 12 indicam os locais que potencialmente podem vir a
ser utilizados pelo COS/COM, nomeadamente as Zonas de Concentração e Reserva tendo em conta
as necessidades operacionais e das condições de comunicações e acessibilidade no território face à
emergência.

45

PARTE III – ÁREAS DE ITERVENÇÃO

•

A autorização para requisição de bens e serviços para apoio às operações é dada pelo Diretor do Plano
ou, em caso de impedimento, pelo seu substituto legal, gerida pela Divisão financeira da CMFF em
articulação com o Comandante Operacional Municipal.

•

Logo que ativados os centros de acolhimento, o Comandante Operacional Municipal convoca os
responsáveis dos serviços, agentes, entidades e organizações de apoio, com vista ao planeamento
sequencial da administração e logística, em função da gravidade da ocorrência. As atividades de
administração e logística mantêm-se ativas durante a fase de reabilitação. Os bens não empregues que
sejam produto de dádivas serão destinados de acordo com decisão da Câmara Municipal.

•

As forças de segurança garantem a segurança nos armazéns destinados à coleta de bens;

•

As Forças Armadas1 apoiam com pessoal, equipamento, viaturas para o fornecimento, confeção e
distribuição de bens alimentares, alojamento provisório e higiene;

•

As associações voluntárias e a Cruz Vermelha, em articulação e coordenação com o SMPC, apoiam na
distribuição de alimentação e água aos intervenientes nas operações.

2.2 Apoio logístico às Populações
No apoio logístico às populações a principal prioridade assenta no fornecimento de bens essenciais de
sobrevivência, como por exemplo abrigo, alimentação, água potável e cuidados de saúde. Desta forma, a
coordenação da assistência será da competência do SMPC. Terá também que ser considerado o apoio
logístico no processo de evacuação e no alojamento temporário inicial das populações, em coordenação
com o SMPC e terão em conta a alimentação, hidratação e agasalho das populações em trânsito, em
particular as mais vulneráveis como crianças, pessoas com doenças crónicas e idosos, para os centros de
alojamento temporário (Quadro 6).
Os centros de alojamento devem estar providos de condições mínimas de apoio quanto a dormidas,
alimentação e higiene pessoal, bem como de acessos e parqueamento, já que a movimentação das
populações pode ser feita, prioritariamente, através das viaturas pessoais. Poderão também funcionar
como pontos de reunião destinados ao controlo dos deslocados, com o apoio do Instituto Nacional de
Segurança Social – Serviço Local da Figueira da Foz, Santa casa da Misericórdia e outros voluntários, para
despiste de eventuais desaparecidos, devendo ser ativados por decisão do diretor do Plano em função da
localização e condições de utilização das áreas evacuadas.

1

De salientar que a colaboração das Forças Armadas resulta do disposto na Lei n.º 27/2006, e 3 de julho (LBPC) e na Lei Orgânica

n.º 1/2011, de 30 de novembro, competindo ao CODIS de Coimbra solicitar a colaboração das FA ao Presidente das ANPC sob
proposta e/ou solicitação do Presidente da Câmara Municipal.
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Quadro 6 - Apoio Logístico às Populações
Estrutura de Coordenação
•

Entidades Intervenientes

SMPC
•

Departamentos

e

Serviços

Municipais;

Entidades Privadas; Instituições Particulares de
Solidariedade

Social;

Cruz

Vermelha

Portuguesa; Santa Casa da Misericórdia, ISS;
Associações Voluntárias (Escuteiros); Forças de
Segurança; INEM.IP, Corpos de Bombeiros.

Prioridades de Acão
•

Fornecer de alimentação, água potável, material sanitário, agasalhos e alojamento temporário;

•

Listar e proceder ao cadastro e identificação da população deslocada e promover a reunião de famílias;

•

Gerir os bens doados e distribuí-los face às necessidades;

•

Garantir as condições segurança nos centros de alojamento.
Instruções de coordenação

•

O SMPC coordena a instalação e o funcionamento logístico dos centros de acolhimento e conta com o
apoio de várias entidades como a Cruz Vermelha Portuguesa, Escuteiros, Santa Casa da Misericórdia e
Agrupamento de escolas;

•

O Instituto Nacional de Segurança Social – Serviço Local da Figueira da Foz coordena a atividade dos
pontos de reunião destinados ao controlo dos deslocados, com o apoio de voluntários e procede ao
controlo, identificação e cadastro dos deslocados e informa o COM/COS por eventuais informações de
desaparecidos;

•

A PSP ou GNR asseguram os perímetros de segurança dos centros de acolhimento e das acessibilidades.

•

Os cuidados de saúde e vigilância sanitária serão coordenados pelos técnicos de saúde do ACES Baixo
Mondego com o apoio do INEM.IP, Cruz Vermelha Portuguesa e Corpos de Bombeiros Municipais e
Voluntários da Figueira da Foz.

A Figura 6 identifica alguns dos locais possíveis para instalação de zona de concentração e reserva e na
Figura 7 esquematiza-sede forma simplificada, em fluxograma, a articulação entre os diversos agentes,
entidades e instituições em termos de logística em emergência.
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Figura 6 - Locais possíveis para a zona de concentração e reserva e receção de reforços.
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Figura 7 – Articulação na logística em emergência.
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2.3. Centros de acolhimento provisório
Para além de poderem ser utilizados alojamentos turísticos ou outras instalações com capacidade de para
acolhimento de população desalojada e/ou deslocada, a gravidade da situação pode levar a que seja
necessário estabelecer centros de acolhimento provisório (Quadro 7) onde possam ser instaladas as
camas tipo burro de mato. Estas instalações, como potenciais centros, podem ser pavilhões
gimnodesportivos das escolas do Município da Figueira da Foz e das diversas associações presentes
Município.

Quadro 7 - Centros de acolhimento provisório

RESERVADO

3. Comunicações
Em situação de emergência e consequente ativação do PMEPCFF, é imprescindível que os Agentes de
Proteção Civil disponham de sistemas de comunicações operativos e eficazes, que lhes permitam
coordenar esforços entre si, dentro e fora do Teatro de Operações (Quadro 8).
Quadro 8 - Comunicações em Operações

Estrutura de Coordenação
•

COM/COS.

Entidades Intervenientes
•

SMPC, Corpos de Bombeiros, Cruz Vermelha,
INEM.IP, PSP, GNR, Hospital Distrital da Figueira
da Foz, Associações de radioamadores, operadores
privados de comunicações.

Prioridades de Ação

•

Garantir a eficácia do sistema de comunicações operacionais, tendo como objetivo assegurar a
partilha de informação entre os agentes de proteção civil e organizações e entidades de apoio,
que têm intervenção prevista no PMEPCFF e utiliza as redes públicas e privadas, nomeadamente
as redes telefónicas fixas e móveis e a Rede Estratégica de Proteção civil (REPC).

•

Garantir o estabelecimento eficaz das comunicações através da implementação de um plano de
comunicações para as operações de proteção civil que articule os APC e OEA, sob a coordenação
do COM/COS e segundo orientações do CDOS de Coimbra;

•

Distribuir equipamentos E/R às entidades que não disponham de tal meio de contacto com o
SMPC e quando tal se manifeste necessário;

•

Assegurar a operacionalidade dos sistemas e equipamentos de comunicações para as operações
de proteção civil que garanta eficácia de comunicações entre todas as forças intervenientes, o
diretor do plano, O SMPC, comissão Municipal de proteção civil, CDOS de Coimbra e o posto
de comando operacional;
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•

Repor, com a celeridade tecnicamente possível, as redes de comunicações móveis e fixas dos
operadores privados;

•

Garantir os corretos procedimentos de comunicações com o CDOS Coimbra em canais,
estratégico, táticos e de manobra dentro das redes ROB, REPC e SIRESP (Sistema Integrado das
Redes de Emergência e Segurança de Portugal);

•

Garantir a articulação das comunicações redundantes com Associações de Radioamadores,
sempre que necessário.

Instruções de Coordenação

•

•

Todos os agentes de proteção civil e organizações e entidades de apoio utilizarão as redes e
meios próprios de telecomunicações sem prejuízo da interligação operacional através da REPC
ou SIRESP, logo que seja estabelecido o Plano de Comunicações. O acesso à REPC está regulado
pela NEP 8/NT/2010, de 10 de Dezembro de 2010, da Autoridade Nacional de Proteção civil
(ANPC), para os Serviços Municipais de Proteção civil, os Agentes de proteção civil, bem como
para as demais entidades e organizações de apoio, quando especificamente autorizadas. O SMPC
dispõe de um sistema de comunicações próprio, que funciona no sistema de radiotransmissão,
em Banda - Alta (VHF), em sistema “simplex” e “semi-duplex”, distribuído da seguinte forma:
Centrais de Comunicações - Quartel de Bombeiros Municipais e Bombeiros Voluntários da
Figueira da Foz. Nestes centros de comunicações funcionam equipamentos de radiocomunicação
redundantes (REPS; ROB e SIRESP) e dispõem de um gerador de emergência que garante a
autonomia de funcionamento de todos os equipamentos aí instalados (Figura 8). Estes
equipamentos são muito importantes na gestão de qualquer ocorrência, garantindo as necessárias
comunicações em caso de falta de energia elétrica ou de falhas do sistema nas redes móveis
nacionais (telemóveis).
Base Câmara Municipal da Figueira da Foz - a funcionar no Serviço Municipal de Proteção
Civil da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

•

E/R portáteis – vários, distribuídos pela Proteção Civil, Bombeiros Municipais e Voluntários da
Figueira da Foz, podendo ser ainda distribuídos à Cruz Vermelha Portuguesa e outras entidades.

•

Móveis em Viaturas – do SMPC e Bombeiros Municipais e Voluntários da Figueira da Foz.

•

Compete ao Comandante das Operações de Socorro estabelecer o plano de comunicações para
o Teatro de Operações na ROB e SIRESP, em articulação e sob coordenação do CDOS de
Coimbra.

•

Logo que estabelecido o plano de comunicações e identificadas as prioridades, de acordo com as
necessidades operacionais, são comunicados a todos os agentes de proteção civil e organismos e
entidades de apoio, quais os canais a utilizar, bem como outras instruções relacionadas com uso
de rede móvel no Teatro de Operações.

•

Nesta atividade, devem ser tidos em conta os procedimentos necessários para que se mantenham
as comunicações com os centros operacionais ou equivalente dos agentes de proteção civil,
organismos e entidades de apoio, incluindo, no caso do nível municipal, com o respetivo Comando
Distrital de Operações de Socorro.

•

No caso dos centros de alojamento, as comunicações podem ser estabelecidas via telefone ou, em
caso de necessidade, através da rede da GNR e/ou PSP que se articulará com a CMPC via REPC
e/ou SIRESP.
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•

Para apoio às comunicações no Teatro das Operações (TO), poderão servir de apoio os meios
das viaturas com rádio. Logo que reunida a CMPC estabelece e mantêm as comunicações entre o
SMPC e o Posto de Comando Operacional (PCO).
Com o acionamento do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, o Serviço Municipal de
Proteção Civil (SMPC) reforça e mantém as comunicações necessárias com o posto de comando
operacional, com forças intervenientes, bem como com o Centro de Coordenação Operacional
do Distrito de Coimbra (CCODC), os Serviços Municipais de Proteção Civil dos municípios
adjacentes e os centros de acolhimento provisório, entretanto estabelecidos.

•

Quando em missões diretamente subordinadas ao Comandante Operacional Municipal (COM), os
serviços da Câmara Municipal comunicam exclusivamente com o Serviço Municipal de Proteção
Civil que, para o efeito, exerce, neste contexto e na rede própria, a função de Estação Diretora da
Rede (EDR).

•

Nas comunicações operacionais não é autorizada a utilização de linguagem codificada e serão
observadas, como regras, a não sobreposição de comunicações, a utilização exclusiva dos meios
para comunicações de serviço e o respeito pelos procedimentos estabelecidos e prioridades de
mensagem.
Rede Operacional dos Corpos de Bombeiros (ROB)

•

Os corpos de bombeiros operam através das redes rádio, em Banda Baixa de VHF e em Banda
Alta de VHF e rede SIRESP. De salientar que a banda baixa está em desuso mas continua
operacional e poderá considerar-se redundante. A rede SIRESP dispõe de uma gestão própria da
estação diretora distrital (CDOS de Coimbra) e o plano de comunicações distribui informação do
uso de canais de comando, tático e de manobra.
Redes da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública
(PSP)

•

O Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Montemor-o-Velho e a esquadra
da Polícia de Segurança Pública da Figueira da Foz operam através de redes privadas próprias da
sua entidade, acedem, via REPC, às frequências e canais rádio e SIRESP pelos canais estabelecidos.
Rede dos Serviços de Saúde

•

O Hospital Distrital da Figueira da Foz opera através dos canais e frequências indicados dentro da
REPC, logo que estabelecido o plano de comunicações e disponibilizado equipamento E/R.
Rede da Autoridade Marítima

•

A Autoridade Marítima opera através de rede privada própria, bem como no SIRESP pelos canais
estabelecidos e acede à REPC logo que disponibilizado equipamento E/R.
Rede da Cruz Vermelha Portuguesa
As Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa operam através de rede privada própria da Instituição
e acede à REPC logo que disponibilizado equipamento E/R.
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3.1 Organização das Comunicações

Figura 8 – Entidades com acesso á Rede Estratégica de Proteção Civil.

No próximo quadro sintetizam-se as responsabilidades específicas dos diversos agentes, entidades e
instituições, em termos de comunicações (Quadro 9).

Quadro 9 - Responsabilidades Específicas nas Comunicações.
• Estebelece o Plano de Comunicações e garante a eficácia das comunicações em
Comandante Operacional
Municipal / Comandante das

articulação com o CDOS de Coimbra;

• Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações do
SMPC;

Operações de Socorro

• Activa e assegura a coordenação das comunicações no SMPC durante as

( COM / COS)

Identifica necessidades quando ao reforço de meios e de pessoal para o
• emergências;
funcionamento das comunicações.

• Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações do
respectivo corpo de bombeiros;

Corpo de Bombeiros Municipais
Corpo de Bombeiros Voluntários

• Comunica o spontos de situação e outras infoemações relevantes à gestão das
operações de acordo com os procedimentos previstos emanados pela ANPC.

• Reforça com os resursos humanos necessários ao funcionamento das comunicações
no SMPC e CMPC.

Forças de Segurança
(PSP,GNR)
Agrupamentos de Escuteiros

• Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações das
respectivas unidades;

• Garantem, em caso de necessidade, um serviço de estafetas.
• Colaboram no serviço de estafetas.
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3.2 Organograma das Comunicações
A figura da página seguinte esquematiza a estrutura das comunicações operacionais de proteção civil para
o Município da Figueira da Foz (Figura 9).

Figura 9 - Estrutura das comunicações operacionais de proteção civil do Município da Figueira da Foz.
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3.3. Organograma de Redes
A figura seguinte demonstra a estrutura das diversas redes operacionais de proteção civil que se articulam
nas operações de proteção civil.

Figura 10 - Estrutura de redes de comunicações de proteção civil do Município de Figueira da Foz.
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4.Gestão da Informação
O objetivo da Gestão de Informação é estabelecer os procedimentos e responsabilidades da partilha de
informação entre entidades intervenientes nas operações e no plano, bem como quanto à forma como a
população deve ser informada e avisada durante as fases de emergência e reabilitação, de modo a adotar
as adequadas instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes. Estabelece,
ainda, os procedimentos relativos aos contactos com os órgãos de comunicação social (OCS).

Gestão de informação entre as entidades atuantes nas operações

Quadro 10 - Gestão de Informação entre as Entidades Atuantes nas Operações

Estrutura de Coordenação
•

COM/COS.

Entidades Intervenientes
•

SMPC, APC’s e OEA’s

Prioridades de Ação
•

Garantir a partilha de informação entre APC e OEA, através da realização de briefings regulares
bidiários, consoante a natureza da ocorrência;

•

Elaborar relatório de situação de acordo com o modelo previsto;

•

Promover a recolha e difusão de informação, com vista à adequação de recursos, potenciando a
eficácia das ações e a operacionalidade dos APC e OEA.

Instruções de coordenação
•

Atendendo à evolução do sistema de gestão das operações, o COM/COS promove, logo que
considerado adequado e com a celeridade exigida pelo evoluir das operações, reuniões (briefings)
regulares, com a periodicidade bidiária (Manhã e Final da tarde), ou outra considerada relevante,
como forma de transmissão das informações, planeamento e avaliação de ações e carências
operacionais, entre todos os agentes e entidades com intervenção nas operações.

•

Para efeitos de eficácia dos briefings, deverá ser recolhida informação relativa a pontos de situação
e perspetivas de evolução futura, cenários e modelos de previsão, dados ambientais e sociais e
outras informações consideradas pertinentes. Este conjunto de informação vai permitir adequar
recursos e gerir de forma mais equilibrada a utilização das equipas de resposta, potenciando a
sua ação;

•

Devem ser utilizados os modelos de relatórios presentes no ponto 3, da Secção III da Parte IV
do presente Plano.
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Quadro 11 - Responsabilidades pela informação interna no que concerne à Gestão das operações.
Serviço Municipal de Protecção
Civil
Comandante Operacional
Municipal
Outras Entidades e APC`s

• Efectua a recolha da informação necessária à avaliação e extensão da situação,
contactando para o efeito todas as autoridades actuantes no terreno.
• Informar o COM de todas as ocorrências e ações adotadas.
• Manter o Presidente da Câmara (PC) informado de todas as situações que estão a
ocorrer, fazendo a cada 30 minutos um balanço actualizado da evolução da
• Informar o PC acerca das medidas adoptadas.
• Reportar de imediato ao SMPC ou ao COM toda e qualquer alteração que ocorra
no Teatro de Operações.

Gestão da informação às entidades intervenientes do Plano
Quadro 12 - Gestão de Informação entre as Entidades Intervenientes do Plano.

Estrutura de Coordenação
•

Presidente da Câmara Municipal.

Entidades Intervenientes
•

Departamentos e Serviços Municipais APC’s
e Entidades e Organismos de apoio;

•

COM/COS;

•

PSP/GNR

Prioridades de Ação
•

Garantir a divulgação da informação a todas as entidades intervenientes no PMEPCFF através da
realização de briefings bidiários de ponto de situação, os quais podem ser conjunto com os
briefings das entidades atuantes nas operações.

•

Atualizar a informação e notificar a CMPC do desenvolvimento das operações e das necessidades
da população, hora a hora e sempre que se considere pertinente.

Instruções de coordenação
•

Todos os intervenientes nas ações previstas neste PMEPCFF asseguram a notificação e
consequente passagem de informação às respetivas entidades coordenadoras ou ao SMPC,
Diretor do Plano e Comissão Municipal de Proteção Civil;

•

Este fluxo de informação destina-se a assegurar que todas as entidades mantêm níveis de
prontidão e envolvimento, caso venha a ser necessária a sua intervenção.

•

O SMPC, em articulação com o COM/COS, reunirá em briefing diário, com todas as entidades
com intervenção no plano ou com apenas aquelas consideradas relevantes no momento.
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Informação Pública
O Serviço Municipal de Proteção Civil desencadeia mecanismos de informação à população através da
imprensa local escrita, folhetos, Internet ou outros meios, no sentido de veicular as medidas de
autoproteção a adotar e tendentes a prevenir ou minimizar os efeitos da ocorrência dos diferentes riscos
existentes (Quadro 13).
Antes e após o acionamento do PMEPCFF, o Diretor do Plano coordenará a informação pública através
do seu Gabinete da Presidência e do SMPC, que o apoiará, no sentido de serem difundidas informações
relativas ao evoluir da situação e às instruções referentes às medidas a tomar pelas populações. Assim,
será função do Gabinete da Presidência estabelecer permanente ligação com os Órgãos de Comunicação
Social (OCS), providenciando para que sejam emitidos, em tempo útil, todas as informações fundamentais
que, de acordo com o estabelecido pelo SMPC e pelo Diretor do Plano, importam transmitir à população
(avisos, comunicados e notas de imprensa).
Quadro 13 - Estrutura da Gestão da Informação Pública.

Estrutura de Coordenação
•

Presidente da Câmara Municipal

Entidades Intervenientes
•

Gabinete da Presidência;

•

SMPC,

•

Juntas de Freguesia;

•

APC.

Prioridades de Ação
• Garantir a colaboração dos Órgãos de Comunicação Social e preparar, com uma periodicidade
diária ou outra a estabelecer, a informação a difundir à população, nomeadamente:

•



Situação atual e previsão do estado da ocorrência;



Ações em curso para o socorro e assistência às populações;



Áreas de acesso restrito;



Medidas de autoproteção;



Locais de reunião, acolhimento provisório ou assistência;



Números de telefone e locais de contacto para informações;



Números de telefone e locais para recebimento de donativos e serviço voluntário;



Instruções para regresso de populações evacuadas.

O Gabinete da Presidência apoia o Diretor do Plano na elaboração de plano para informação aos
OCS com os pontos relevantes sobre a situação, a sua evolução, previsões e informações úteis;

•

Preparar e difundir, pelos meios mais adequados, avisos e comunicados (Anexo em IV-III-4) onde
se incluem medidas de autoproteção às populações, através de internet e de meios radiofónicos,
televisivos ou por ação direta de viaturas equipadas com equipamento de som com o apoio dos
APC e juntas de freguesia.
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Instruções de Coordenação
•

A informação aos Órgãos de Comunicação Social é prestada, periodicamente pelo Diretor do
Plano, Vereador com o Pelouro da Proteção civil ou, por determinação superior, pelo Gabinete
da Presidência.

•

O aviso e a informação pública podem ser desencadeados através da utilização de diferentes
meios, em separado ou em simultâneo, como a radiodifusão oficial pelas rádios do Município da
Figueira da Foz: Rádio Clube Foz do Mondego - 99.1 MHz e Rádio 92.1 FM, avisos sonoros e
instruções difundidos pelos altifalantes dos veículos da Guarda Nacional Republicana, Polícia de
Segurança Pública, Corpos de Bombeiros, SMPC e Cruz Vermelha Portuguesa, pessoalmente
através dos membros das Unidades de Proteção Civil ou outros voluntários colaboradores
identificados das Juntas de Freguesia. Na eventualidade da ocorrência atingir uma área superior à
do Município da Figueira da Foz, a informação será vinculada através das estações de televisão e
de radiodifusão nacionais.

•

Ter em atenção que parte dos munícipes poderá ignorar, não ouvir ou não entender os avisos
das autoridades, bem como as informações ou instruções que lhe são destinadas, pelo que
algumas pessoas poderão necessitar de atenção especial, tendo em conta as incapacidades ou
limitações de que sofrem ou do local de residência sendo auxiliadas pelos membros das Unidades
de Proteção Civil ou outros voluntários colaboradores identificados pelas Juntas de Freguesia.

No âmbito da responsabilização em termos de informação pública, as responsabilidades específicas estão
contempladas no Quadro 14.
No que concerne às responsabilidades específicas de cada órgão com intervenção nas operações temos
(Quadro 15).

Organograma da Gestão da Informação
A figura 11 sintetiza o esquema de gestão da informação numa operação de Proteção civil perante a
ativação do Plano.

59

PARTE III – ÁREAS DE ITERVENÇÃO

Quadro 14 - Responsabilidades pela divulgação de informação à população.
• Coordena toda a actividade de aviso e informação pública, no que toca aos perigos
associados aos eventos, informações úteis e medidas de autoprotecção a adoptar;
Serviço Municipal de Protecção
Civil

• Colabora na difusão de avisos e informação pública às populações.
• Apoia o Gabinete da Presidência na divulgação dos comunicados aos Órgãos de
Comunicação Social (OCS);
• Estabelece a ligação com os OCS, e garante a difusão da informação;

Gabinete da Presidência

• Estabelece e informa sobre o local das conferências de imprensa com os OCS;
• O responsável pode atuar como porta-voz para os OCS, em articulação com o
COM/COS, quando o Diretor do Plano assim o delegar;

Forças de Segurança
Corpos de Bombeiros

• Colaboram na divulgação da informação e aviso às populações através de veículos

CVP
Juntas de Freguesia
Rádios e outros OCS

com equipamento sonoro disponível;
• Colaboram na difusão de avisos e informação pública às populações.
• Procedem à divulgação dos avisos e informações no âmbito da sua missão de
serviço público,em articulação com o Diretor do Plano.

Quadro 15 - Responsabilidades específicas de cada órgão que intervém nas operações de socorro.
 Coordena a gestão da informação a prestar aos APC e OEA e asseguram a
COM / COS

preparação e realização dos briefings;
 Apoia e colabora na divulgação dos comunicados aos Orgãos de
Comunicação Social (OCS).
 Asseguram a transmissão da informação operacional do TO ao Posto de

Corpos de Bombeiros (CBMFF; Comnado e ao COM/COS; e a operacionalidade permanente dos
CBVFF)

equipamentos de comunicações em cumprimento dos procedimentos
estipulados;

Forças de Segurança (PSP, GNR)
e Forças Armadas

Outros APC e OEA
intervenientes das operações de
proteção civil

 Asseguram a transmissão de informações ao COM/COS, SMPC e CMPC
referentes às condições de segurança, acessibilidades, itenerários e ações de
busca de desaparecidos;

 Colaboram com COM/COS e com o SMPC informando de todas as
ocorrências relevantes para a gestão operacional.
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Figura 11 - Esquema de informação numa ação de Proteção Civil no âmbito Municipal.
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5. Procedimentos de evacuação
Neste ponto procura-se estabelecer os meios e os procedimentos bem como as responsabilidades dos
serviços, agentes, entidades e organizações de apoio, a movimentação e evacuação das populações,
durante um acidente grave ou catástrofe (Quadro 16). Cabe ao Comandante das Operações de Socorro
(COS) a decisão sobre a evacuação das populações de áreas, localidades ou edificações, a qual é
imediatamente comunicada ao COM / SMPC de Figueira da Foz para confirmação e validação junto do
diretor do plano.
Face à deliberação de evacuação, a GNR / PSP promovem as ações e os procedimentos próprios no aviso
e encaminhamento das populações para fora da área a evacuar, ação para a qual conta com o apoio das
Juntas de Freguesia e de outras entidades e organizações. Neste contexto e porque os acidentes graves
ou catástrofes não são de fácil caraterização espacial prévia, podendo surgir e afetar qualquer parcela do
território municipal e, deste modo, afetar as vias de circulação e os locais supostamente suscetíveis de
serem utilizados para centros de acolhimento, zonas estratégicas de apoio logístico, zonas de
concentração local e de irradiação, optamos por referenciar os espaços eventualmente suscetíveis de
serem utilizados para esse fim, ficando a decisão a cargo do SMPC, GNR, PSP e em articulação com o
diretor do plano.
Estabelecidas pelo Comandante Operacional Municipal as vias de evacuação, a GNR / PSP, cria barreiras
de encaminhamento de tráfego e pontos de controlo, que se destinam a prestar assistência aos evacuados
e a manter o fluxo da movimentação em direção às áreas e centros de acolhimento.

Quadro 16 - Responsabilidades específicas na movimentação e evacuação das populações
Estrutura de Coordenação
•

Entidades Intervenientes

COS/Forças de segurança (GNR/PSP)

•

SMPC, BMFF, BVFF, GNR, PSP, Cruz Vermelha
Portuguesa, Juntas de Freguesia.

Prioridades de Ação
•

Garantir a evacuação e movimentação das populações fora dos locais em perigo;

•

Promover o controlo de tráfego e manutenção dos corredores de circulação de emergência;

•

Definir itinerários de evacuação;

•

Definir as Zonas de Concentração Local e de Irradiação da população em função das condições de
segurança das diferentes acessibilidades e espaços.
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Instruções de coordenação

•

As forças de segurança coordenam as operações de movimentação das populações;

•

O (COS/COM) solicita apoio para a evacuação das populações de áreas, localidades ou edificações, e
comunica ao SMPC de Figueira da Foz para confirmação e validação junto da Autoridade Política.

•

Face à deliberação de evacuação, a GNR / PSP promovem as ações e os procedimentos próprios no
aviso e encaminhamento das populações para fora da área a evacuar, ação para a qual conta com o
apoio das Juntas de Freguesia e de outras entidades e organizações.

•

A GNR ou PSP estabelece os percursos de evacuação e cria barreiras de encaminhamento de tráfego
e pontos de controlo, que se destinam a prestar assistência aos evacuados e a manter o fluxo da
movimentação em direção aos centros de acolhimento;

•

As zonas evacuadas serão sujeitas a patrulhamento por parte da GNR e/ou PSP, com vista a
impedir roubos e pilhagens;

•

No percurso entre a zona de sinistro e os locais de concentração deverá ser erguida pelo
menos uma barreira de encaminhamento de tráfego e um ponto de controlo que se destinam
a prestar assistência aos evacuados e a manter o fluxo da movimentação em áreas de
concentração;

•

O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas deve ser controlado pela GNR
/ PSP, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego.

O Quadro 17 identifica as ações adstritas aos principais intervenientes em matéria de evacuação e a Figura
12 indica alguns dos locais com capacidade logística de apoio às populações e vias potencialmente utilizar
como itinerários de evacuação.
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Quadro 17 - Responsabilidades de evacuação específicas dos diversos agentes e entidades com responsabilidade no
âmbito da Proteção Civil Municipais.

• Coordena as actividades de evacuação;

Forças de Segurança (GNR e PSP)

• Mobiliza os meios próprios necessários à evacuação das populações;
• Assegura a operacionalidade permanente dos meios necessários à manutenção da

segurança e evacuação, bem como da movimentação e controlo de tráfego;
Comandante Operacional
Municipal
Corpos de Bombeiros
Cruz Vermelha Portuguesa

• Colabora na divulgação de informações à população sobre o processo de

evacuação;
• Prepara
com o SMPC os locais para onde devem dirigir as populações a evacuar.
• Apoiam a GNR e PSP na evacuação das populações;
• Colocam os meios próprios disponíveis à disposição da evacuação das populações

com necessidades especiais.
• Promovem a identificação dos munícipes com incapacidades físicas ou outras, que

levam à necessidade do emprego de meios especiais em caso de evacuação;
Juntas de Freguesia

• Apoiam a GNR e PSP na evacuação das populações;
• Colocam os meios próprios disponíveis à disposição da evacuação das populações

com necessidades especiais.
Hospital Distrital da Figueira da Foz

• Colabora com as Juntas de Freguesia na identificação dos munícipes cujas

incapacidades físicas levam a necessidade de emprego de meios especiais em caso
Centro de Saúde da Figueira da Foz

de evacuação.
• Garantem os transportes disponíveis necessários à evacuação das populações com

Directores de Departamentos e
Serviços Municipais

necessidades especiais;
• Colaboram com as Juntas de Freguesias na identificação dos munícipes cujas

incapacidades físicas levam à necessidade do emprego de meios especiais no caso
de evacuação.

Agrupamentos de Escuteiros

• Apoiam a GNR e PSP na evacuação das populações.
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Figura 12 - Zonas Estratégicas de Apoio Logístico às populações a evacuar e principais vias para itinerário de
evacuação.
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Figura 13 - Fluxograma de Evacuação das populações afetadas.
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6. Manutenção da Ordem Pública
Sendo a manutenção da ordem pública uma das competências das forças de segurança, PSP e GNR, o
estabelecimento de procedimentos e instruções de coordenação, bem como a identificação dos meios e
das responsabilidades dos serviços, agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio, quanto à
segurança de pessoas e bens e ao controlo do tráfego, é essencial para a prossecução dos objetivos desta
área de intervenção (Quadro 18).
Quadro 18 - Estrutura na Manutenção da Ordem Pública.

Estrutura de Coordenação
•

GNR, PSP

Entidades Intervenientes
•

Polícia Marítima, Empresas privadas de
segurança.

Prioridades de Ação
•

Limitar o acesso às zonas de sinistro e de apoio, exclusivamente às forças de intervenção e às
entidades e organismos de apoio devidamente credenciadas;

•

Prevenir situações de desordem pública;

•

Garantir a segurança das infraestruturas sensíveis e/ou indispensáveis às operações de proteção
civil;

•

Proceder à sinalização, corte e desvio de trânsito, indispensáveis ao isolamento de zonas afetadas;

•

Garantir a segurança nas áreas de sinistro ou eventualmente outras evacuadas, as quais são
sujeitas a patrulhamento por parte da GNR e/ou PSP, com vista a impedir roubos e pilhagens.

Instruções de coordenação
•

Limitar e controlar o acesso às áreas de sinistro e de apoio permitindo aos restantes agentes de
proteção civil e aos organismos e entidades de apoio, a circulação em condições de segurança;

•

As forças de segurança contam com o apoio dos serviços de segurança privada nos edifícios por
estes servidos em termos de controlo da segurança;

•

A segurança das instalações sensíveis ou indispensáveis às operações de Proteção Civil (escolas,
Instalações dos Agentes de Proteção Civil e instalações do Serviço Municipal de Proteção Civil)
deve ser assegurada pela PSP e GNR, nas respetivas área de jurisdição, através do destacamento
de efetivos.

•

Após a identificação das zonas a limitar ou condicionar, são criados perímetros de segurança. O
tráfego rodoviário em redor do Teatro de Operações (TO) é controlado pela GNR e/ou PSP, de
modo a não interferir com a movimentação das populações a evacuar e a mobilidade das demais
forças de intervenção;

•

Estas destacam pessoal para garantir a segurança do SMPC, nas zonas de sinistro e nas áreas e
centros de acolhimento provisório, bem como nos edifícios públicos e o património;

•

A segurança nos estabelecimentos industriais e comerciais deve ser reforçada pelos respetivos
empresários recorrendo a empresas privadas da especialidade, cujos vigilantes devem apresentarse devidamente uniformizados e identificados nos termos da legislação respetiva.
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7. Serviços Médicos e de Transporte de Vítimas
Nos serviços médicos e transporte de vítimas, identificam-se os procedimentos e instruções de
coordenação, bem como os meios e as responsabilidades dos serviços, Agentes de Proteção Civil,
organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de saúde e evacuação secundária, face a um elevado
número de vítimas (Quadro 19).

Quadro 19 - Estrutura nos Serviços Médicos e de Transporte de Vítimas.
Estrutura de Coordenação
•

Entidades Intervenientes

INEM.IP, COS.

•

BMFF, BVFF, ACES Baixo Mondego, Cruz
Vermelha Portuguesa

Prioridades de Ação
•

Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, nomeadamente a triagem,
estabilização evacuação/transporte das vítimas e a consequente assistência pré-hospitalar nas unidades
de Saúde;

•

Assegurar, em caso de necessidade, a montagem, organização e funcionamento de Postos Médicos
Avançados e/ou Hospitais de Campanha;

•

Coordenar as ações de Saúde Pública e assistência nas áreas atingidas, nomeadamente o controlo de
doenças transmissíveis e controlo de qualidade de bens essenciais, como alimentos, medicamentos, entre
outros.
Instruções de coordenação

•

Face a uma emergência médica com elevado número de vítimas, as primeiras equipas a prestar

socorro promovem a evacuação primária para os postos de triagem que forem estabelecidos.
•

O Comandante das Operações de Socorro informa o Diretor do Plano sobre o número
potencial de vítima e informa o INEM.IP relativamente à quantidade previsível de meios
complementares necessários para a triagem, assistência pré-hospitalar e evacuação secundária
das vítimas;

•

O INEM.IP em articulação com COS estabelece, caso a caso, quais os locais de postos de
triagem a instalar preferencialmente na Zona de Apoio do TO;

•

O INEM.IP, em coordenação com o ACES Baixo Mondego, o estabelece os procedimentos na
gestão da evacuação secundária e define prioridades para encaminhamento aos hospitais de
referência, prestando as informações necessárias relativamente à condição das vítimas;

•

O INEM.IP Implementa um sistema de registo de vítimas desde no Teatro de Operações;
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•

O INEM.IP em coordenação o COS, com o ACES Baixo Mondego, com os Corpos de
Bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa, monta e gere os postos de triagem e os hospitais
de campanha eventualmente montados;

•

Compete ao ACES Baixo Mondego a direção das ações de controlo ambiental, de controlo de
doenças e da qualidade dos bens essenciais.

8. Socorro e Salvamento
A intervenção em caso de socorro e salvamento em situação de um acidente grave ou catástrofe cabe,
prioritariamente aos Corpos de Bombeiros da Figueira da Foz que, para tal, dispõem de um conjunto de
meios diferenciados que mobilizam nas ocorrências diárias. Para a prossecução da sua missão, em caso de
necessidade imediata, os Corpos de Bombeiros da Figueira da Foz podem recorrer ainda a meios
mobilizados através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra (Quadro 20).

Quadro 20 - Estrutura no Socorro e Salvamento.
Estrutura de Coordenação
•

Corpos de Bombeiros

Entidades Intervenientes
•

INEM.IP. Sapadores Florestais, Delegações da
Cruz

Vermelha

Portuguesa,

GNR,

PSP,

Autoridade Marítima Local.
Prioridades de Ação
•

Avaliar as áreas afetadas onde deverão ser desencadeadas ações de busca e salvamento, garantindo a
segurança inicial das ZS;

•

Assegurar a pesquisa e resgate de soterrados e encarcerados;

•

Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da coordenação das ações de busca e salvamento
decorrentes do sinistro;

•

Os corpos de bombeiros procedem à extinção e/ou controle de incêndios urbanos, industriais e florestais
dando prioridade aos que se traduzam numa ameaça direta às populações e coordena e executa as
atividades de socorro em caso de cheias e inundações, escoramento de estruturas em desabamentos,
desencarceramento e de um modo geral a todos os acidentes;

•

Assegurar o controlo de derrames e contenção de fugas de matérias perigosas;

•

Assegurar as operações de socorro e evacuação primária, assistência a feridos e apoio nas evacuações
secundárias;
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•

Determinação de danos e perdas.

•

Apoiar nas ações de busca e coordenar o resgate e salvamento de vítimas.

•

Garantir os primeiros socorros e transporte de acidentados e doentes sob a coordenação do INEM.IP.
Instruções de coordenação

•

A Cruz Vermelha Portuguesa apoia as operações de socorro e salvamento em colaboração com
as Corporações de Bombeiros;

•

O chefe da primeira equipa de intervenção dos Corpos de Bombeiros Municipais ou Bombeiros
Voluntários assume a função de Comandante das Operações de Socorro (COS) e, de imediato,
tem em conta os seguintes procedimentos e informa:
 Avalia rapidamente a situação e informa o CDOS de Coimbra e o COM
 O tipo de ocorrência (O quê?);
 O local e a extensão (Onde? Que proporções?);
 O número potencial de vítimas (Quantas Vítimas?);
 Da necessidade de reforço operacional;

•

Mantém a função de Comandante das Operações de Socorro até transferir o comando para
um elemento mais graduado, de acordo com os procedimentos aplicáveis ao sistema de gestão
operacional;

•

O COM, que por é por inerência o comandante do CBMFF o qual poderá assumir o COS
quando para tal considere adequado;

•

O COS/COM Informa, de imediato, a estrutura operacional do CDOS de Coimbra e o Diretor
do Plano, Serviço Municipal de Proteção Civil/Comissão Municipal de Proteção Civil quanto ao
pontos de situação da ocorrência e desenvolve o processo de organização do Teatro de
Operações, através dos procedimentos previstos;

•

Todos os intervenientes nas operações, sem prejuízo da sua dependência hierárquica e
funcional, reportam ao COS/posto de comando das ações que desempenham e locais de missão;

•

Nesta condição, os Corpos dos Bombeiros Municipais e dos Bombeiros Voluntários da Figueira
da Foz, em cooperação com as demais forças de intervenção, devem controlar todo o
perímetro da ocorrência, contando com o apoio das forças de segurança para o controlo dos
perímetros de segurança;

•

Solicitar ao SMPC, os equipamentos especiais necessários, como máquinas de rasto, gruas,
retroescavadoras, entre outros;
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Solicitar ao CDOS de Coimbra a mobilização do Veiculo de Planeamento Comando e

•

Comunicações;
O Comandante das Operações de Socorro (COS), determina a passagem da ocorrência à

•

condição de dominada, o que implica que a emergência está controlada e os meios disponíveis
são os adequados e suficientes à reposição da normalidade, podendo gerir os meios e recurso
por forma a serem substituídos ou desmobilizados,
•

O Diretor do Plano, em conformidade com o COS/COM determina o fim da fase de
intervenção e a passagem à fase de reabilitação, quando estiverem completadas todas as
necessidades relativas à supressão da ocorrência, no que respeita ao socorro e salvamento.

Quadro 21 - Entidades e Órgãos com responsabilidades nas ações de socorro e salvamento.

Comandante Operacional
Municipal

Assegura os procedimentos de alerta da responsabilidade do Serviço Municipal de
• Protecção Civil;
• Mobilizam os meios próprios necessários ao apoio às acções de socorro e

Forças de Segurança (GNR – PSP)
e Autoridade Maritima Local

salvamento;
• Garantem a segurança de pessoas e bens, nas zonas de sinistro, de apoio, de
concentração e de reserva.

Cruz Vermelha Portuguesa
Outras entidades de apoio

• Mobilizam os meios próprios necessários ao apoio às acções de socorro e
salvamento.
• Colocam os meios próprios disponíveis à disposição do Diretor do Plano para
apoio ao COS no TO relativamente às acções de socorro e salvamento.
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Figura 14 - Organização do Socorro e Salvamento.

9. Serviços Mortuários
Em cenários de elevado número de vítimas, a recolha e o acondicionamento de cadáveres, em condições
sanitárias e de dignidade, são tarefas muito sensíveis que devem ser levadas a cabo através de
procedimentos que, devido à sua importância nos aspetos se prendem com a investigação forense, exigem
uma coordenação entre Forças de segurança, o INEM.IP, os copos de bombeiros, o ACES Baixo Mondego
e o INMLCF (Quadro 22).
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Quadro 22 - Estrutura nos Serviços Mortuários.
Estrutura de Coordenação
•

Autoridade de saúde/PSP e GNR

Entidades Intervenientes
•

INEM.IP, INMLCF, Corpos de Bombeiros,
ACES Baixo Mondego e Agências Funerárias.

Prioridades de Ação
•

Recolher e acondicionar os cadáveres, em condições sanitárias e de dignidade para os
locais de reunião de mortos e morgues provisórias;

•

Assegurar a presença das forças de segurança nos locais onde decorrem operações de mortuária
de forma a garantir perímetros de segurança, a recolha, preservação, e análise de provas;

•

Proceder à recolha de informações para a identificação de cadáveres com a máxima rapidez e
eficácia;

•

Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres;

•

Garantir uma correta tramitação processual de entrega às famílias dos corpos

identificados, nos casos possíveis e com a dignidade exigida;
•

Proceder à inumação de emergência em caso de riscos para a saúde pública.
Instruções de coordenação

•

Na presença de cadáveres e na fase inicial da sua descoberta, a PSP e GNR comunica
ao COS a presença de vítimas mortais e promove o controlo o isolamento da área e
colaboram com a Autoridade de Saúde, o Instituto Nacional de Medicina Legal e
Ciências Forenses na articulação dos procedimentos de resgate e/ou recolha de
cadáveres ou partes de cadáveres e contam com o apoio dos corpos de bombeiros;

•

No espaço de jurisdição marítima esta tarefa é coordenada pela Autoridade Marítima.

•

Instituto Nacional de Medicina Legal tem a finalidade de garantir uma eficaz recolha de
informações que possibilite proceder com a máxima rapidez e eficácia à identificação
dos cadáveres, através da colheita de dados Post-mortem (tempo decorrido após a
morte de uma pessoa) e Ante-mortem (antes da morte) tal como ao cruzamento dos
mesmos, assim como garantir uma correta tramitação processual de entrega dos
corpos identificados;

•

A recolha das vítimas é feita para locais de reunião de vítimas mortais e necrotérios
provisórios.

•

Na seleção dos locais, sob coordenação dos técnicos do INMLCF, devem ser tidas em
conta as acessibilidades, as comunicações (telefónicas ou radiocomunicações), a
privacidade, a higiene e a disponibilidade e as facilidades de segurança. No Município da
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Figueira da Foz, a recolha dos cadáveres deve ser feita para a morgue do Hospital
Distrital da Figueira da Foz e outros locais de reunião de vítimas mortais, como as casas
mortuárias até ao seu limite e posteriormente para pavilhões gimnodesportivos que
funcionam como morgues provisórias (Figura 15).
Em situações com elevado número cadáveres para os locais de reunião de mortos e

•

morgues provisórias no Município pode prever-se a utilização de infraestruturas abertas
ou fechadas a solicitar/requisitar previamente às entidades detentoras.
Espaços abertos


Estádio Municipal José Bento Pessoa;



Campo de Futebol de Paião;



Campo de Futebol do Gândara (Moinhos da Gândara).

Espaços fechados


Parque de estacionamento dos Centros Comerciais FozPlaza e E-Leclerc;



Pavilhão do Oucofra – Centro Cultural e Recreativo do Outeiro, Copeiro e Franco
(Paião);


•

Pavilhão de Ribas (Moinhos da Gândara).

Os locais a escolher deverão congregar condições básicas tais como privacidade e baixa
temperatura (entre os 2ºC e os 4ºC). Na Figueira da Foz, utilizar-se-ão a morgue do
Hospital distrital da Figueira da Foz e as casas mortuárias e as Igrejas existentes nas
sedes de freguesia.

•

No Município existem cinco infraestruturas de refrigeração e congelação (a solicitar
previamente às entidades detentoras):


Docapesca – Lota do Peixe – Gala, São Pedro



Lusiaves – Casal de Seiça – Marinha das Ondas



Deltafish – Morraceira – São Pedro



Gelmar – Zona Industrial da Gala – São Pedro



Bonduelle – Rua da Fonte – Cabanas – Brenha
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Figura 15 - Locais de Reunião de Vítimas Mortais.

No Quadro 23 são referenciadas algumas responsabilidades e missões, no âmbito das ações de mortuária.
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Quadro 23 - Entidades e Órgãos com responsabilidades nas ações de mortuária em operações de Proteção Civil.

Autoridade de Saúde Concelhia

• Coordenam as actividades de mortuária;

Instituto Nacional de Medicina

•

Legal

• Elabora o processo de reconhecimento de vítimas mortais.

Comandante Operacional Municipal

• Levantamento e inventário das instalações de morgues provisórias e sepultamentos de
emergência.

Corpos de Bombeiros
Cruz Vermelha Portuguesa

•

Forças de Segurança (GNR, PSP,
Policia Marítima)

Asseguram a operacionalidade permanente dos meios necessários às acções de mortuária;

Mobilizam os meios próprios necessários ao apoio às acções de mortuária, bem como o
transporte de vítimas mortais até às instalações de morgues provisórias.

• Mobilizam os meios próprios para a segurança dos locais, de modo a garantir a segurança,
respeito e integridade dos corpos.

A Figura 16 representa o processo de articulação institucional no âmbito das ações de mortuária

Figura 16 - Fluxograma dos Serviços Mortuários.
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10. Protocolos
No âmbito e momento da presente revisão do Plano Municipal de Emergência de proteção Civil da
Figueira da Foz, apenas existe um protocolo firmado com a Rádio Clube Foz do Mondego para a difusão
de informação.
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Secção I
1. Organização da proteção Civil em Portugal
1.1. Estrutura da proteção Civil
De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil n.º 27/2006, de 03 de julho (LBPC), define “Proteção
Civil” como a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias locais, pelos cidadãos
e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a
situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e
bens em perigo quando aquelas situações ocorram.

A atividade de Proteção Civil tem carácter permanente, multidisciplinar e plurissectorial, cabendo a todos
os órgãos e departamentos da Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua
execução, de forma descentralizada, sem prejuízo do apoio mútuo entre organismos e entidades do
mesmo nível ou proveniente de níveis superiores. A Lei 65/2007, de 12 de novembro, define o
enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal e carateriza os objetivos
fundamentais e domínios da proteção civil municipal são (Quadro 24):

Quadro 24 - Objetivos e Domínios da Proteção Civil Municipal.
OBJECTIVOS

DOMINIOS

N.º 1, do artigo 2.º da Lei 65/2007

N.º 2, do artigo 2.º da Lei 65/2007

Prevenir no território municipal os riscos

Levantamento, previsão, avaliação e prevenção

colectivos e a ocorrência de acidente grave ou

dos riscos colectivos do município;

catástrofe deles resultantes;

Análise permanente das vulnerabilidades perante

Atenuar na área do município os riscos colectivos situações de risco;
e limitar os seus efeitos;

Informação e formação das populações do

Socorrer e assistir no território municipal as

município, visando a sua sensibilização em matéria

pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger de autoprotecção e de colaboração com as
bens e valores culturais, ambientais e de elevado

autoridades;

interesse público;

Planeamento de soluções de emergência, visando

Apoiar a reposição da normalidade da vida das

a busca, o salvamento, a prestação de socorro e

pessoas nas áreas do município afectadas por

de assistência, bem como a evacuação, alojamento

acidente grave ou catástrofe.

e abastecimento das populações presentes no
município e inventariação dos recursos e meios
disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, ao
nível municipal;
Estudo e divulgação de formas adequadas de
protecção, bem como a previsão e planeamento
de acções relativos à eventualidade de isolamento
de áreas afectadas por riscos no território
municipal.
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Figura 17 - Estrutura Municipal de Proteção Civil.

A direção política da Proteção Civil municipal cabe ao Presidente da Câmara Municipal como autoridade
política de proteção civil e diretor deste plano
•

Presidente da Câmara Municipal - compete ao Presidente da Câmara Municipal, no exercício
de funções de responsável municipal pela política de Proteção Civil, desencadear, na iminência
ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as ações de Proteção Civil de prevenção, socorro,
assistência e reabilitação adequadas em cada caso. É também da sua competência declarar a
situação de alerta de âmbito municipal, sendo ouvido pelo CODIS em caso de situação de
alerta distrital.

O Presidente da Câmara Municipal é apoiado pelo Comandante Municipal Operacional (COM), pelo SMPC
da Figueira da Foz e pelos restantes serviços, agentes, forças e organismos e entidades de apoio de
Proteção Civil, de âmbito municipal (Quadro 25 e Quadro 26).

Quadro 25 - Órgão de Coordenação Politica da Proteção Civil Municipal.
Órgão

Comissão Municipal de Protecção Civil

Convocação

Presidente Câmara Municipal

Composição

Integram a CMPC o Presidente da Câmara Municipal, o Comandante Operacional
Municipal, um elemento de cada força de segurança e corpo de bombeiros existentes
no município, a autoridade de saúde do município, o dirigente máximo da unidade de
saúde local, um representante dos serviços de segurança social e solidariedade e
representantes de outras entidades que poderão contribuir em acções de protecção

Competências

civil.
Accionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil,
acompanhar a sua execução e remetê-lo para aprovação pela CNPC.
Determinar o accionamento dos Planos, quando tal se justifique.
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Quadro 26 - Responsabilidades do órgão de execução.

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
No caso da Figueira da Foz, o Serviço Municipal de Protecção Civil tem por responsabilidade a
prossecução das actividades de protecção civil no âmbito municipal, nomeadamente, elaborar o
Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, inventariar e actualizar permanentemente os
meios e recursos existentes no Município, planear o apoio logístico a prestar às vitimas e às
forças de socorro em situação de emergência, promover campanhas de informação e
sensibilização e colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros.
O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) é dirigido pelo Presidente da Câmara Municipal,
com a faculdade de delegação de funções em Vereador por si designado.

1.2. Estrutura das Operações
O Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio, define
o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) a nível nacional. Ao nível do Município
da Figueira da Foz, as intervenções são estruturadas de acordo com a legislação em vigor, quanto à
coordenação, regras, procedimentos e funções, de natureza permanente e conjuntural que asseguram que
todos os agentes de proteção civil atuam, no plano operacional, articuladamente sob o comando único,
sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional (Figura 18 e Quadro 27).

Figura 18 - Estrutura das Operações de proteção e socorro.

Comando de Operações de Socorro
COS/COM
Tem por missão assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, nas situações previstas
no PMEPC, bem como quando a dimensão do sinistro requeira o emprego de meios de mais de um corpo de
bombeiros. O COM mantém permanentemente ligação de articulação com o Comandante Operacional
Distrital.

Quadro 27- Missão do Comando Operacional Municipal.
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A Figura 19 representa esquematicamente a interligação entre a estrutura de proteção civil municipal e o
COM, de acordo com a Lei 65/2007, de 12 de novembro.

Figura 19 - Articulação da Estrutura de Proteção Civil com o comandante operacional municipal.

2. Mecanismos e estrutura da Proteção Civil
2.1. Composição, convocação e competências da Comissão Municipal de
Proteção Civil
A Comissão Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz é um órgão de âmbito municipal, com funções
de articulação e de coordenação institucional, tendo como objetivo assegurar que todas as entidades e
instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e
assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulem entre si, garantindo os
meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto (Quadro 28).
O Presidente da Câmara Municipal, ou o seu substituto legal, convoca a CMPC, com o apoio do SMPC
que notifica os representantes via telefone fixo ou móvel ou via SMS. O Presidente da Câmara Municipal
preside à Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) e propõe ao plenário a presença de
representantes de outras entidades públicas ou privadas que a cada ocorrência venham a ser necessários
à gestão das operações de proteção civil.
O correto funcionamento e eficácia na resposta operacional da CMPC passa pela assunção e execução
das responsabilidades de cada um dos agentes de proteção civil e dos organismos e entidades de apoio de
âmbito municipal que a compõem e, necessariamente, pela realização frequente de briefings que permitam
àquelas entidades acompanhar de perto o evoluir das operações e definir estratégias conjuntas de ação.
A realização dos briefings possibilita ainda a responsabilização perante a CMPC de cada uma das entidades
que têm missões definidas no PMEPCFF, assim como a apresentação e discussão de propostas de
resolução de problemas relacionados com a gestão das operações de proteção civil e da assistência às
populações.
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Quadro 28 - Composição, Competências e modo de convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil

• Comandante Operacional Municipal;
• Capitão do Porto da Figueira da Foz;
• INEM, IP;

Composição

• Coordenador Regional da Cruz Vermelha Portuguesa;
• Guarda Nacional Republicana de Montemor-o-Velho;
• Representante do Hospital da Figueira da Foz;
• Director(a) Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego II;
• Representante da Administração do Porto da Figueira da Foz;
• Representante do Instituto de Segurança Social, IP – Serviço Local da Figueira da Foz;
• Polícia de Segurança Pública da Figueira da Foz.
• Accionar a elaboração do plano municipal de emergência de protecção civil, acompanhar a sua
execução e remetê-lo para aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil;
• Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil que sejam
desenvolvidas por agentes públicos;

Competências

• Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique;
• Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, ao nível municipal, no
âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao
desenvolvimento das acções de protecção civil;
• Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os órgãos
de comunicação social.
• O Diretor do Plano convoca, com o apoio do SMPC, todos os representantes na CMPC em

Convocação

contacto direto por telefone fixo ou móvel ou, ainda, via SMS solicitando, neste caso,
confirmação de presença.
• Dependendo da garvidade e da tipicidade da ocorrência poderão ser chamados a integrar a
CMPC outras entidades ou organismos.

Observações

• Para efeitos de celeridade na resposta, a CMPC pode determinar o acionamanto deste PMEPC
com um terço dos seus membros, sendo necessário o sancionamento posterior do plenário em
reunião a efetuar em momento oportuno.

85

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

2.2 Critérios e âmbito para a declaração de situações de alerta
A declaração de situação de alerta municipal é um mecanismo à disposição do Presidente da Câmara
Municipal que permite a adoção de medidas preventivas ou reativas a desencadear na iminência ou
ocorrência de um acidente grave ou catástrofe (Quadro 29).
Tal declaração é realizada de acordo com a natureza dos acontecimentos a prevenir ou enfrentar e a
gravidade e extensão dos seus efeitos atuais ou previsíveis. De acordo com o artigo 3.º, da Lei de Bases
da proteção Civil, (Lei n.º27/2006):
•

Acidente grave - É um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo
e no espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente.

•

Catástrofe - É o acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem
elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de
vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional.

A declaração de alerta municipal, de acordo com a LBPC, é uma competência do Presidente da Câmara
Municipal e compreende um conjunto de procedimentos formais, com impacte na coordenação e
articulação institucionais, como mencionar expressamente a natureza do acontecimento que originou a
situação declarada, o âmbito temporal e territorial e a estrutura de coordenação e controlo dos meios a
disponibilizar, entre outros (Quadros 30 e 31).

Quadro 29 - Ato de declaração de Alerta municipal

Procedimentos – Declaração Situação de Alerta
• Mencionar expressamente a natureaz do acontecimento que originou a situação declarada;
• Mencionar o âmbito temporal e territorial;
• Mencionar a estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar

Quadro 30 - Âmbito material de declaração de Alerta municipal.

Procedimentos – Declaração Situação de Alerta
• Convocação da Comissão Municipal de Protecção Civil;
• O estabelecimento de procedimentos adequados à coordenação técnica e operacional dos serviços e
agentes de protecção civil, assim como dos recursos a utilizar;
• O estabelecimento de orientações relativas aos procedimentos de coordenação da intervenção das
forças e serviços de segurança;
• A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência;
• A obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular dos OCS, visando
a divulgação de informações relevantes relativas à situação.
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Quadro 31 - Critérios orientadores para a declaração de Alerta municipal

Iminência ou ocorrência de efeitos potenciadores de danos
• Risco ou colapso de estruturas que coloquem em perigo as pessoas e o tecido socioeconómico;
• Acidente NRBQ em que resulte impacte ambiental grave;
• Fenómenos meteorológicos adversos e prolongados que afetem gravemente as pessoas e o tecido
socioeconómico;
• Situação pandémica que afete o município;
• Outras situações de risco potencial em que seja expectável eventuais danos nas pessoas e haja
necessidade de procede, preventivamente à evacuação de parte do território municipal e condicionar os
respetivos acessos.

2.3 Sistemas de Monitorização, Alerta e Aviso
Os sistemas de monitorização são compostos por um conjunto organizado de recursos humanos e de
meios técnicos, que permitem a observação, medição e avaliação contínua do desenvolvimento de um
processo ou fenómeno, visando garantir respostas adequadas e oportunas e de apoio à decisão.
O alerta é a comunicação às entidades intervenientes na prevenção e resposta a situações de emergência,
neste caso as integrantes do SIOPS, de modo a adotarem as medidas de prontidão e mobilização
necessárias à sua rápida intervenção quando solicitadas.
O aviso é a comunicação dirigida à população afetada por uma emergência, efetuada por qualquer dos
órgãos operacionais do sistema de proteção civil, em particular pelas entidades com responsabilidades na
informação pública, com objetivos de informar sobre medidas de autoproteção e outras informações úteis
relacionadas com a emergência.
O Município da Figueira da Foz dispõe de um Sistema de Gestão de Emergência e Risco (SiGER), que não
é mais que uma inovadora plataforma em Sistemas de Informação Geográfica, capaz de monitorizar a
gestão de situações de proteção civil associadas aos diferentes processos que se manifestam no território.
Esta plataforma permite a constante revisão e adaptação do Plano Municipal de Emergência de proteção
Civil às realidades em permanente transformação, o que constitui um requisito fundamental para a gestão
de operações de proteção civil, possibilitando aos agentes e entidades envolvidas numa ocorrência a
execução em pleno das suas missões.
O SiGER surgiu fruto das dificuldades sentidas hoje em dia na gestão de situações de emergência e
operações de proteção civil, quer por desconhecimento ou mesmo por força da falta de acesso à
informação (demografia, equipamentos, habitações a evacuar, vulnerabilidades, elementos em risco, entre
outros), problemas colocados diariamente ao Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).
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O SiGER assenta assim num trabalho de inventariação dos elementos e fatores associados ao risco e a sua
incorporação numa única plataforma, que permita ao decisor uma maior perceção e controlo na gestão
das operações, permitindo a qualquer momento criar modelos virtuais de simulação dos efeitos criados
pela introdução de novas variáveis no próprio sistema.
Este sistema de monitorização tem a vantagem de estar disponibilizado na Internet (Web), o que permite
a sua utilização em pleno Teatro de Operações (TO). Assim, sempre que é recebido no Serviço Municipal
de proteção Civil (SMPC) um comunicado de alerta da ANPC/CDOS, são de imediato despoletados
outros sistemas de alerta para uma cadeia de pessoas e entidades previamente estabelecidas. Neste
contexto, o sistema de proteção civil municipal, porque não dispõe de outros sistemas próprios de
monitorização, para além do SiGER, para a gestão da emergência, está atento à informação dos sistemas
nacionais de vigilância e adota os procedimentos previstos aquando da emissão de alerta especial do SIOPS
emitido pela ANPC para as entidades integrantes, inclusive para os APC presentes e operacionais para o
município. Quanto aos avisos à população, o SMPC promove, para além das mensagens emitidas a níveis
nacional ou distrital pelos OCS nacionais, a emissão de comunicados via OCS radiodifundidos localmente,
bem como do contacto direto com as populações por elementos das juntas de freguesia e, eventualmente,
por elementos com viaturas equipadas com meios sonoros, divulgando outras informações úteis e
privilegiando as pessoas com mais dificuldades de perceção e audição. A notificação municipal dos agentes
e entidades, para efeitos de resposta a situações de emergência, é efetuada pelo COM/COS, tendo como
base a central de comunicações do CBMFF em função do tipo de ocorrência, sendo, também, apoiado
pelo SMPC. Segundo o princípio da subsidiariedade previsto na LBPC, o COM/COS solicita apoio e
reforço de meios operacionais via CDOS de Coimbra.
Sempre que recebida ou detetada informação de Proteção Civil pertinente no SMPC, esta será divulgada,
com a celeridade requerida para cada caso, essencialmente via correio eletrónico, fax e através de
comunicados para os órgãos de comunicação social, em sistema redundante para garantia da fiabilidade
da comunicação, em caso de falha de uma das vias.
O aviso das populações será efetuado mediante duas situações:
•

Pré-emergência - mecanismos de informação e formação, com vista à sensibilização em
matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades, o que inclui a declaração de
situação de alerta municipal.

•

Emergência - em consequência da extensão e gravidade da ocorrência gravosa. Neste caso, as
comunidades locais devem ser informadas sobre as zonas potencialmente afetadas, os itinerários
de evacuação, os locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo e medidas
acrescidas de autoproteção, bem como no caso de declaração de situação de alerta municipal.

O SMPC em situação de emergência poderá recorrer, a diversos sistemas de aviso da população telefones,
telemóveis, redes sociais, viaturas com megafones, estações de rádio local já referenciadas, órgãos de
comunicação social nacionais. A decisão do sistema a adotar deverá estar em consonância com o tipo de
ocorrência e extensão da zona afetada, bem como dimensão e dispersão geográfica da população a avisar.
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Neste domínio é fundamental ter em consideração os fluxos e movimentos da população durante os dias
úteis e aos fins-de-semana, bem como em períodos de férias escolares, situação que, necessariamente, faz
variar quer a localização quer a dimensão da população afetada e que por isso requer aviso.
Outro aspeto a ter em atenção os movimentos pendulares da população (casa-trabalho/escola-casa)
durante os dias úteis, situação esta, que faz variar quer a localização quer a dimensão da população afetada
e que por isso também requer aviso. Por esse facto, os sistemas de aviso poderão ter de sofrer ajustes,
pelo que será de salutar a existência de diferentes procedimentos de aviso, para diferentes períodos do
dia e da semana.
Dado que o aviso à população é uma ação crucial para minorar o número de vítimas, e que é difícil que
qualquer dos meios selecionados, per se, abranja toda a população potencialmente afetada, está prevista a
redundância de meios de aviso.
No contexto dos sistemas de monitorização, aviso e alerta de nível nacional, a avaliação periódica dos
riscos, nomeadamente os riscos de origem natural, tem por base a informação disponibilizada pelos
sistemas de monitorização, permitindo definir um estado de alerta especial às entidades integrantes do
SIOPS ou aviso às populações a ser adotado pelos níveis municipal e distrital e, consequentemente, as
medidas de prevenção e de atuação a implementar.
No município da Figueira da Foz, em função da análise das condicionantes dos riscos e do contexto das
previsões, serão divulgadas avisos adequando as normas de procedimento e medidas de autoproteção a
adotar pela população face à iminência, ocorrência ou evolução de uma situação de perigo.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém e desenvolve sistemas de monitorização,
informação e vigilância meteorológica, sismológica e da composição da atmosfera, relativas a situações
meteorológicas adversas, através do Sistema de Avisos Meteorológicos, possuindo a exclusividade de
emissão de avisos de mau tempo de carácter meteorológico às entidades públicas e privadas, dispondo
para o efeito de uma rede de estações meteorológicas e de postos udométricos para monitorização
climatológica.
O Sistema de Avisos Meteorológicos tem por objetivo emitir avisos meteorológicos à população e apoiar
na gestão do nível de alerta a emitir às entidades integrantes do SIOPS pela Autoridade Nacional de
Proteção Civil, ou apoiar a Direcção-Geral da Saúde sobre a emissão de avisos e informações sobre os
cuidados a adotar pela população em geral sempre que se preveja ou se observe a ocorrência de
fenómenos meteorológicos adversos.
Os avisos são emitidos à escala nacional, distrital e municipal para diferentes parâmetros meteorológicos,
segundo uma tabela de cores, que reflete o grau de intensidade do fenómeno. As cores dos avisos
meteorológicos devem ser interpretadas da seguinte forma (Quadro 32).
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Quadro 32 - Avisos emitidos pelo IPMA.

Cor de Aviso
Verde

Considerações Consoante a Cor do Aviso
Não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco.
Situação de risco para determinadas actividades dependentes da

Amarelo

situação meteorológica. Acompanhar a evolução das condições
meteorológica.
Situação meteorológica de risco moderado a elevado. Manter-se

Laranja

ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as
orientações da ANPC.
Situação meteorológica de risco extremo. Manter-se regularmente

Vermelho

ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as
orientações da ANPC.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emite avisos em relação aos parâmetros: vento
forte, precipitação forte, queda de neve, trovoada, frio, calor, nevoeiro persistente e agitação marítima.
Tendo em conta as diferentes características dos fenómenos meteorológicos, incidência e efeitos
causados, foram estabelecidos critérios de emissão para cada situação. Caso sejam emitidos para duas ou
mais situações meteorológicas distintas, com diferentes níveis de aviso, o distrito aparecerá com a cor
referente ao parâmetro que tem o risco mais elevado.
O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) em parceria com o IPMA, com a participação da
Direção Geral de Saúde e da Autoridade Nacional de proteção Civil, sazonalmente (entre 15 de Maio e
30 de Setembro) implementam o sistema de vigilância e monitorização de ondas de calor com potenciais
efeitos na saúde humana, designado ÍCARO (Importância do Calor: Repercussões sobre os Óbitos) o qual
faz parte integrante do Plano de Contingência de Ondas de Calor.
Este sistema é constituído pela previsão dos valores da temperatura máxima a três dias realizada pelo IM
e comunicada ao INSA, todas as manhãs. A previsão do excesso de óbitos eventualmente associados às
temperaturas previstas, se elevadas, realizada pelo INSA, através de um modelo matemático desenvolvido
para esse fim e cálculo do índice ÍCARO, que resume a situação para os três dias seguintes, calculado com
base na previsão dos óbitos.
Saliente-se que o objetivo deste índice é refletir a mortalidade estimada possivelmente associada aos
fatores climáticos previstos, sendo disponibilizado valores duas vezes por dia, através da edição do boletim
ÍCARO, divulgado à ANPC e à Direção Geral de Saúde.
O Instituto Nacional da Água (INAG) dispõe de um Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos
(SVARH), para apoio às ações de proteção Civil, o qual é possível aceder em tempo real, a toda a
informação pertinente para a gestão das situações previsíveis ou declaradas de cheia. O INAG coordena
a gestão da água e, dentro desta, a gestão de cheias, apoiada pela informação hidrometeorológica em
tempo real e pela capacidade de previsão hidrológica e hidráulica de modelos matemáticos conceptuais.
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O Sistema de Vigilância e Alerta de Cheias é um subsistema do sistema de gestão em tempo real de
Recursos Hídricos (SVARH) constituído por sensores de teletransmissão, modelos hidrológicos e
sistemas informáticos de armazenamento e disseminação de dados, permitindo previsões que possibilitam
o estabelecimento de medidas prioritárias para as zonas críticas.
Face aos dados disponibilizados pelos sistemas de monitorização, encontram-se previstos procedimentos
de alerta que permitem notificar as autoridades, entidades e organismos da iminência ou ocorrência de
acontecimentos suscetíveis de provocar danos em pessoas e bens, estando previstos níveis de alerta
correlacionados com os dados monitorizados.
No âmbito da monitorização e gestão do risco e da emergência, a organização do SIOPS é flexível e
diferenciada, face à tipologia dos sinistros, intensidade das consequências destes, bem como do grau
necessário de prontidão e mobilização das estruturas, forças e unidades de proteção e socorro.
O SIOPS organiza-se e funciona de forma distinta, em conformidade com o estado de alerta ativado Estado Normal ou Estado de Alerta Especial (Figura 20).

Centro de
Coordenação
Operacional

Estado de Alerta
Normal

Estado de Alerta
Especial

Nível Verde

Nível Azul
Nível Amarelo
Nível Laranja
Nível Vermelho

Figura 20 - Estados de Alerta do SIOPS.

No Estado Normal, que inclui o nível Verde, as atividades desenvolvidas pelo SIOPS são de rotina e de
monitorização da situação, a nível local, municipal, distrital e nacional, em matéria de riscos e
vulnerabilidades que possam afetar a segurança das pessoas, património e ambiente.
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No Estado de Alerta Especial, as atividades desenvolvidas pelo SIOPS são de reforço da monitorização da
situação, de intensificação das ações preparatórias para as tarefas de supressão ou mitigação dos sinistros,
colocando meios humanos e materiais de prevenção em relação ao período de tempo e à área geográfica
em que se preveja especial incidência de condições de risco ou emergência, e inclui os níveis Azul,
Amarelo, Laranja e Vermelho, progressivos, em conformidade com a matriz de risco associada (grau de
gravidade e probabilidade) e com os graus de prontidão e mobilização que a situação exige.
O grau de gravidade é tipificado pela escala de intensidade das consequências negativas das ocorrências,
enquanto o grau de probabilidade é tipificado através da relação de probabilidade/frequência de
consequências negativas das ocorrências. A relação entre a gravidade das consequências negativas e a
probabilidade de ocorrências refletem, na generalidade, o grau típico de risco, traduzido na matriz de
risco.
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Secção II

1. Caracterização Geral
Localizado no Centro Litoral de Portugal, o Município da Figueira da Foz encontra-se delimitado pelos
municípios de Cantanhede a Norte, de Montemor-o-Velho e Soure a Leste, de Pombal a Sul e pelo Oceano
Atlântico a Oeste, localização que o coloca numa situação geográfica extremamente favorável nos
contextos regional e mesmo nacional.
O Município da Figueira da Foz ocupa uma área de 379,1km2, correspondendo a cerca de 18,4% da área
do Baixo Mondego (2063,1 km2), apresentando-se fisicamente atravessado latitudinalmente pelo rio
Mondego, o qual divide o território municipal em dois grandes sectores. Um sector Norte e um sector
Sul, com dinâmicas demográficas e socioeconómicas distintas, sendo o primeiro aquele que detém um
carácter de mais elevado potencial, e onde se localiza a maioria do espaço.
O Município da Figueira da Foz subdivide-se em 178 povoações que se repartem pelas 14 freguesias:
Alhadas, Alqueidão, Bom Sucesso, Buarcos, Ferreira-a-Nova, Lavos, Maiorca, Marinha das Ondas, Moinhos
da Gândara, Paião, Quiaios, São Pedro, Tavarede e Vila Verde.
No contexto histórico, sociocultural e patrimonial a Figueira da Foz é um município onde o mar e as
praias assumem particular relevo. A Figueira da Foz é uma das estâncias balneares mais ricas e antigas do
país, com a praia da Figueira, designada como “Praia da Claridade”, a Rainha da Costa de Prata, a destacarse pela sua extensão e qualidade de serviços de apoio de praia, não esquecendo as particularidades
balneares e desportivas das restantes como o Cabedelo, a Gala e a Murtinheira.
O concelho encerra belezas naturais como a serra, o rio e o mar, que conjugadas diversificam o interesse
por diversas atividades desportivas e de laser, desde a pesca desportiva, o kitesurf o surf, o bodyboard, o
jogging, circuitos de bicicleta, a vela, a canoagem e os percursos pedestres. O Monumento Natural do
Cabo Mondego, criado pelo Decreto Regulamentar n.º 82//2007, de 3 de outubro, consagra os seus
afloramentos jurássicos como um conjunto de excecional importância nacional e internacionalmente
reconhecida. O estuário do rio Mondego, hoje muito alterado na sua dinâmica pelas obras entretanto
desenvolvidas com o prolongamento do enrocamento do molhe norte, oferece abrigo e recursos para a
atividade piscatória profissional e de laser. O porto comercial assume primordial importância no
desenvolvimento económico no domínio da exportação de pasta de papel, papel e madeiras servindo
particularmente as indústrias da Celbi e Soporcel. O porto de pesca serve a atividade piscatória de costa
e de arrasto com relevo local e regional, servindo, nesta caso também, os pescadores das traineiras
oriundos de outros portos do país em faina na costa figueirense ou em trânsito. A identidade e cultura da
Figueira da Foz está intimamente relacionada ao mar e as primeiras tentativas de fixação de povos
remontam à época pré-histórica e a períodos tão remotos quanto aqueles em que o Homem começava a
explorar o mar com as primeiras embarcações.
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A beleza desta cidade e a sua privilegiada localização tornaram-na cobiçada por vários piratas ao longo da
história. Em Outubro de 1585 no reinado de Filipe I foi erguido um Forte à entrada da barra do Mondego,
na zona de rochedos conhecida por Monte de Santa Catarina, sendo este o nome que batizou a
fortificação. A Figueira da Foz é rica na oferta turística onde o património cultural é dos atrativos de visita
obrigatória, como a Casa do Paço, o Palácio Sotto-Mayor, o Forte de Stª Catarina, a Fortaleza de Buarcos,
o Museu Municipal Dr. Santos Rocha, o Núcleo Museológico do Mar, o Casino da Figueira ou o Centro
de Artes e Espetáculos. A Figueira da Foz é uma cidade com fortes tradições, destacando-se os grandes
eventos como a Passagem de Ano, o Carnaval, as Festas da Cidade e as festividades do seu padroeiro São
João e as mais variadas festas com da sardinha. Sustentada pela secular tradição piscatória, a gastronomia
representa igualmente um marco incontornável da cidade, possuindo um conjunto de especialidades, em
torno do peixe, que representam a identidade da região, nomeadamente: a Sopa de Peixe da Figueira,
Camarão da Costa da Figueira, Petinga de Frigideira, Arroz de Sardinha e a Raia de Pitau. Na doçaria
destacam-se as Brisas da Figueira.

2. Caracterização Física
Do ponto de vista morfe estrutural o Município da Figueira da Foz integra na sua totalidade a Orla Meso
- Cenozoica Ocidental, a qual consiste numa bacia sedimentar também designada por Bacia Lusitânica, que
se definiu a partir do Triássico, aquando das fases iniciais de “rifting” relacionadas com a abertura do
Oceano Atlântico e onde ao longo dos tempos geológicos se foram depositando todo o género de
materiais sedimentares.
Nesta unidade, o substrato rochoso é constituído no essencial por material sedimentar, de onde se
destacam as rochas calcárias do Jurássico médio (Dogger) de maior pureza e compactação relativamente
à restante litologia presente, nomeadamente rochas calco - margosas, arenitos vários, areias, argilas e
aluviões de idade recente.
Numa análise morfológica e hipsométrica, este território é marcado no seu sector centro-ocidental por
uma linha de relevos de origem tectónica, que apresenta uma direção sensivelmente de ONO-ESSE e que
variando sensivelmente entre os 100 e os 250 metros de altitude, cria uma barreira física em forma de
esporão entre os sectores setentrional e meridional.
Contudo, apesar de as suas altitudes raramente ultrapassarem os 250 metros, os pontos mais elevados
coincidem com os afloramentos de calcários compactos, culminando este alinhamento no marco
geodésico da Bandeira aos 258 metros na Serra da Boa Viagem, ao passo que a Serra das Alhadas se
desenvolve a um patamar inferior, tendo como altitude máxima153 metros (REBELO et al., 1990).
Esta linha de relevos contínua, composta pelas Serras da Boa Viagem a ocidente e das Alhadas a oriente,
apresenta uma estrutura monoclinal que se vai alargando progressivamente para Oeste, prolongando-se
inclusivamente pelo oceano.
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Por ação de uma tectónica compressiva, a qual tem sido responsável pela subida da serra, estes relevos
terminam de forma brusca a Norte por uma escarpa de falha, colocando em contacto os calcários e
margas do Lias com areias marinhas do Plistocénico médio a inferior (ALMEIDA, 1995).
Deste modo, tanto a Norte como a Sul desta barreira orográfica, domina a platitude por extensas
superfícies de baixas altitudes (inferiores a 100 metros), quer seja pelo plaino aluvial do Mondego, quer
seja, pela planície litoral, ou ainda, pelos baixos planaltos quase todos arenosos ou cascalhentos,
oferecendo ainda o Município cerca de 35 km de costa baixa e arenosa, cuja exceção é o sector do Cabo
Mondego, onde se observa uma arriba com mais de 50 metros de altura (Figura 21).
Quanto à sismicidade, em IV-II-5.9, é apresentado uma caraterização do risco sísmico em sintonia,
também, com as referências do PROT do Centro, no qual é analisada a suscetibilidade sísmica da região
Centro, onde verificamos que o território da Figueira da Foz este agrega as “manchas” com índices de
perigosidade baixo e moderado. Aliás, e ainda, segundo PROT do Centro, as parcelas identificadas na
Figueira da Foz inserem-se nos 66.6% das classes de índice de suscetibilidade sísmica do território da
região Centro, no qual é referido que apenas 0,2% apresenta suscetibilidade muito elevada e 7,3%
suscetibilidade elevada. Por seu turno, 25,9% da região Centro encontra-se na classe de suscetibilidade
muito baixa.
Os declives que são essenciais na identificação de fatores limitantes ou condicionantes à ocupação humana
do território (sendo geralmente apontado como um dos fatores não antrópicos com maior contribuição
para os diferentes riscos naturais), em primeira análise, não se apresentam decisivos em termos das
acessibilidades e do povoamento no Município da Figueira da Foz.
Quando se efetua a análise dos declives gerais e em especial dos declives preferenciais (00 a 20 e os 20 a 50
de declive), deve considerar-se que a Figueira da Foz, com 56,9% do total da área do Município com
declives abaixo dos 20 e 75,5% abaixo de 5º, se apresenta como um território bastante plano (Figura 22).
Neste sentido, e em função da morfologia, as classes de maior declive que se podem considerar como
superiores a 17˚, coincidem com os relevos da Serra da Boa Viagem e das Alhadas, particularmente nas
vertentes voltadas a Norte, devido ao perfil abrupto que apresentam, muito por força da atuação da
tectónica.
Em termos hidrográficos, o Município da Figueira da Foz integra a Bacia Hidrográfica do Mondego, onde
o rio Mondego se assume como o principal curso de água de toda a Região Centro, atravessando
longitudinalmente o território municipal, definindo assim a rede hidrográfica, da qual se destacam como
principais afluentes os rios Foja (margem direita) e Pranto (margem esquerda), que desembocam nas
digitações da planície aluvial do Mondego.
A restante rede hidrográfica é constituída por várias ribeiras e inclusivamente por alguns sistemas lênticos,
nomeadamente as Lagoas da Vela, das Braças e da Salgueira, assumindo-se como zonas húmidas de grande
produtividade e sensibilidade natural, constituindo o suporte a inúmeras espécies e habitats, a atividades
agrícolas e de pesca, contudo vêm apresentando problemas de eutrofização (Quadro 33).
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Figura 21 - Esboço Hipsométrico do Município da Figueira da Foz.
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Figura 22 - Mapa de Declives do Município da Figueira da Foz.
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Quadro 33 - Rede Hidrográfica do Município da Figueira da Foz

Freguesias com Linhas de Água

Linhas de Água

Alqueidão
Buarcos

Rio Mondego

Vila Verde
S. Pedro
Lagoa da Vela
Bom Sucesso

Ribeira Vala Lavadia
Ribeira Costinha
Ribeira Arco Grande

Ferreira-a-Nova

Vala Real
Rio Foja

Moinhos da Gândara

Ribeira Arco Grande
Vala Lagoas das Tocas

Quiaios
Vala Lagoas
Tavarede
Ribeira dos Carritos
Alhadas
Rio Pranto
Alqueidão
Paião

Rio Carriçosa

Marinha das Ondas
Vala Moinho
Lavos

Lagoa dos Corvos

Relativamente ao tipo de drenagem presente, embora a maioria das linhas de água presentes no Município
desaguem no rio Mondego, algumas outras com pequena importância desembocam diretamente no
Oceano Atlântico (drenagem exorreica).
Por outro lado, no caso dos sistemas lacustres a drenagem é de tipo endorreica, sendo que no caso da
Lagoa da Vela, esta constitui um sistema aquático permanente, que se forma por acumulação de água numa
depressão superficial existente no interface do cordão dunar (Dunas de Quiaios) com a planície da
Gândara, correspondendo basicamente a um afloramento do nível freático.
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Em termos climáticos e à semelhança da realidade de todo o Litoral da Região Centro, o Município da
Figueira da Foz apresenta um clima temperado, de características mediterrâneas - Verões mais ou menos
quentes e secos, com Invernos suaves e pluviosos -, apresentando-se significativamente influenciado pelo
Atlântico, pelo que apresenta baixas amplitudes térmicas, já que o oceano funciona como importante
regulador térmico, tornando os Invernos menos rigorosos. O mês mais frio atinge, excecionalmente 10ºC
de temperatura média, e os Verões a não se apresentarem demasiado quentes, uma vez que a temperatura
média do mês mais quente raramente atinge valores superiores a 22ºC.
Porém, e mesmo tendo em consideração que, esta área se enquadra numa vasta região onde se observam
Verões moderados, com temperaturas máximas de 25˚ C, embora não possa deixar de ser assinalado que
a temperatura do ar pode por vezes atingir, ou mesmo ultrapassar, os 35˚ C nos meses mais quentes,
como Julho e Agosto, sendo inclusivamente no decorrer destes meses, que se observa a estação seca com
valores de precipitação total que raramente ultrapassam os 20 mm. Por seu turno, o período de Inverno
é moderado a fresco, apresentando 2 a 10 dias com temperatura mínima inferior a 0º C. Porém, e perante
situações térmicas extremas, como por exemplo, após alguns dias de forte calor (ondas de calor) ou de
frio (vagas de ar frio), estas situações são rapidamente atenuadas por ação oceânica, que acaba por
funcionar como um “eficaz” amortecedor térmico.
Ao nível das precipitações totais anuais, só excecionalmente ultrapassam os 1000 mm, apresentando um
ritmo pluviométrico que evidencia uma clara variabilidade estacional (Figura 23), concentrando-se esta
entre os meses de Outubro a Abril, denunciando assim a sua influência mediterrânea, registando-se o mês
de Janeiro (93,3 mm), como o mês com precipitação média mais elevada, enquanto por oposição o mês
de Julho, apresenta em termos médios os menores valores de precipitação (5,4 mm).
Relativamente ao número de horas de insolação anual, a uma escala regional, fatores como a latitude, o
teor em vapor de água contido na atmosfera e a frequência de nebulosidade, determinam a distribuição
da radiação solar recebida, ao passo que, a nível local, é a topografia e a proximidade a importantes fontes
de vapor de água, que se assumem como fundamentais na espacialização deste elemento climático.
Como referência, em Portugal Continental, os valores inferiores de insolação registam-se nas Serras
Minhotas, com menos de 2000 horas de insolação, por seu turno, é ao longo do vale do Guadiana e no
Algarve, que se ultrapassam as 3000 horas anuais.
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Figura 23 - Gráfico Termo pluviométrico do Município da Figueira da Foz.

No caso particular do Município da Figueira da Foz, com base nos registos da estação meteorológica de
referência, apresenta em termos médios 2627,3 horas de insolação. Contudo, é nos sectores com
exposição a Sul que os índices de radiação solar são superiores, em detrimento das vertentes voltadas a
Norte, que acabam por receber menos energia. Para além da influência topográfica, a proximidade do
Oceano Atlântico e do estuário do Mondego, contribui para que se verifiquem assimetrias espaciais do
número de horas de Sol descoberto por ano.
Relativamente aos ventos dominantes (Figura 24), os quadrantes de maior frequência na direção dos
ventos são de Norte e Noroeste, seguidos dos de Oeste, registando maior intensidade de escoamento e
frequência nos meses de Verão, o que se explica pela associação com o fenómeno de “nortada”, o qual é
o resultado do gradiente de pressão que se estabelece na baixa troposfera, em função dos contrastes
térmicos que se verificam entre o Atlântico (anticiclone oceânico) e o centro da Península Ibérica
(depressão peninsular). Estes ventos que atingem o litoral com bastante humidade contribuem, nesse
sentido, para uma amenização do clima ao longo de toda a faixa costeira ocidental. No sentido inverso,
nos meses de Inverno predominam os ventos de Este.
Devido a essa influência marítima, a humidade relativa do ar mantém-se elevada ao longo de todo o ano,
embora ligeiramente mais elevada nos meses de Inverno. Assim, este território é de igual modo afetado
com elevada frequência por nevoeiros induzidos pela proximidade do oceano Atlântico. Estes nevoeiros
caracterizam-se pela inexistência de um ritmo anual sensível, resultante dos nevoeiros de advecção litoral,
que resultam da condensação da humidade da atmosfera no contacto com as águas marinhas frias,
frequentes sobretudo no período estival.
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Figura 24 - Direção dos ventos dominantes no Município da Figueira da Foz

Analisando o uso do solo, destaca-se a importância da área territorial ocupada pela mancha florestal, a
qual, segundo o COS 2007 (Figura 25), cobria sensivelmente 51,4% do território municipal. Nesta, destacase a forte implantação do pinheiro bravo, com mais de 86% de representatividade nas espécies florestais
do Município. Todo o sector florestal ocidental é dominado por esta espécie - destacando-se nas freguesias
de Bom Sucesso, Quiaios e Lavos -, sendo que é apenas nos sectores mais orientais que aparecem
povoamentos mistos. A este facto não é alheia a importância da atividade florestal no tecido económico
municipal, embora a forte presença de Matas Nacionais se apresente como um dos fatores fundamentais
do seu predomínio, sendo que ao longo dos tempos tem desempenhado uma importante ação na fixação
das areias dunares ao longo da planície litoral. De realçar ainda a forte afetação do pinheiro bravo nos
incêndios de 1993 (Serra da Boa Viagem e sector Noroeste do Município) e 2005 (Serra da Boa Viagem),
sendo que o seu elevado grau de inflamabilidade é responsável pela extensa área ardida, obrigando no
presente e no futuro a uma atenção redobrada em termos de prevenção, e questionando mesmo a
necessidade de um planeamento florestal mais consentâneo às necessidades do Município.
As áreas agrícolas, com uma representatividade aproximada de 32% do território do Município, assumem
grande destaque nas freguesias de Alqueidão e Maiorca, relacionadas com os arrozais, na Freguesia de
Alhadas associada a uma agricultura de sequeiro, e também na Freguesia de Bom Sucesso com uma
significativa prática agrícola de regadio.
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As áreas artificiais, de um modo geral, representam 6,6% do território municipal, com particular destaque
na Freguesia nuclear da sede de Município, Buarcos, quase exclusivamente ocupada por estas áreas, com
forte presença de espaço urbano. De realçar também a importância da zona portuária para os índices de
ocupação da Freguesia de São Pedro, e os espaços industriais principalmente para a Freguesia de Marinha
das Ondas.
Os meios seminaturais, que representam cerca de 5,6% do território do Município, devem-se
maioritariamente à presença de áreas de praias, dunas, areais e também a alguma vegetação arbustiva,
com destaque nas freguesias do Norte litoral.
Quanto aos meios aquáticos, com uma ocupação de 2,5% do território, assumem particular importância
na área administrativa da Freguesia de Vila Verde devido ao estuário do Mondego. Por sua vez, as
superfícies com água, apresentam uma representatividade espacial de 1,9% a nível municipal, devendo-se
especialmente ao plano de água representado pelo rio Mondego (em particular do seu sector estuarino),
mas também devido à presença das lagoas da Vela e das Braças, nas freguesias de Bom Sucesso e Quiaios
respetivamente.
O uso do solo vem refletir claramente o carácter heterogéneo do Município, com variadas e significativas
ocupações no território municipal, o que espelha muito do que é atribuído pela discutível (no caso da
Figueira da Foz) classificação do estudo do INE relativo à “Tipologia das Áreas Urbanas” de 1999, em que
das 18 freguesias municipais existentes na altura, 7 eram classificadas como APU -“Área
Predominantemente Urbana”- (Alhadas, Brenha, Buarcos, São Julião, São Pedro, Tavarede e Vila Verde),
6 são consideradas AMU -“Área Mediamente Urbana”- (Alqueidão, Borda do Campo, Ferreira-a-Nova,
Lavos, Maiorca e Marinha das Ondas), e 5 correspondem a APR -“Área Predominantemente Rural”- (Bom
Sucesso, Moinhos da Gândara, Paião, Quiaios e Santana).
Como se pode observar, e pelo conhecimento real do território, a classificação das freguesias de Alhadas,
Brenha, Alqueidão, Borda do Campo, Ferreira-a-Nova, Paião e Quiaios, são de classificação muito
discutível.
Como espaços sensíveis do ponto de vista ambiental, no território da Figueira da Foz, o Sítio Dunas de
Mira, Gândara e Gafanhas, que integra a Rede Natura 2000 no âmbito da Diretiva Habitats, tem como
principal objetivo assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e de espécies
da flora e da fauna selvagens, considerados neste sector, onde se desenvolvem os sistemas lênticos das
Lagoas da Vela, das Braças e da Salgueira.
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Figura 25 - Mapa de Ocupação do Solo do Município da Figueira da Foz
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3. Caracterização Socioeconómica
O concelho da Figueira da Foz apresenta uma localização privilegiada no Centro Litoral entre as duas
principais áreas urbanas (Leiria a Sul e Coimbra a Este), com as quais mantém fortes relações funcionais
(mais expressivas no caso de Coimbra). Este território do Centro Litoral apresenta uma forte dinâmica,
quer em termos populacionais, em especial na década de noventa, quer em termos económicos, com
predomínio de atividades terciárias. O porto da Figueira da Foz e o cariz balnear do seu território servem
de referência e de especialização em termos regionais. É neste contexto que o conhecimento da dinâmica
demográfica e das relações funcionais estabelecidas a nível regional permitem compreender a evolução e
a dinâmica social e económica do próprio concelho2.

3.1 Principais Aspetos Demográficos
A Figueira da Foz com os seus 62125 habitantes apresenta-se como o segundo concelho mais populoso
da sub-região do Baixo Mondego e mesmo de todo o distrito de Coimbra. De facto, este concelho
representa 18,7% do total da sub-região e 2,7% do total da região centro.
A consideração para o concelho da Figueira da Foz dos valores de população residente desde os anos
cinquenta do século XX permite uma leitura em termos evolutivos, ao mesmo tempo que possibilita
algumas reflexões sobre as características do próprio território (Quadro 34 e Figura 26).

Quadro 34 - Evolução da população residente e variação populacional entre 1950 e 2011.
Anos

População residente Variação populacional (%)

1950

56175

–

1960

57631

2,59

1970

53525

-7,12

1981

58559

9,40

1991

61555

5,12

2001

62601

1,70

2011

62125

-0,76

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 1950, 1960 e 1970, Recenseamento da População e Habitação de 1981 e
Censos 1991, 2001 e 2011.

2

As designações das freguesias utilizadas foram as definidas na Lei n.º 11-A-2013 de 28 de janeiro, que dá cumprimento à

reorganização administrativa do território das freguesias constante da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio. Em cada freguesia criada por
agregação o nome adotado foi apenas o de uma das freguesias.
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Figura 26 - Evolução da população residente entre 1950 e 2011.

A posição privilegiada entre as áreas urbanas de Coimbra, Leiria e Aveiro, bem como o seu
posicionamento na faixa litoral, contribuiu para que, entre 1950 e 2011, se tenha verificado um ligeiro
acréscimo populacional. Efetivamente, entre este período observou-se um crescimento de 5950
habitantes, valor que corresponde a 10,59%.
Ainda assim, se entre 1950 e 1960 ocorreu um aumento de 1456 habitantes (2,59%), na década seguinte,
que corresponde ao momento do fenómeno migratório português da 2ª metade do século XX, observouse um decréscimo muito expressivo (de -4106 habitantes, valor que representa -7,12%,). A partir deste
ano e até 2001 o comportamento demográfico foi novamente no sentido de um acréscimo populacional
(9076 habitantes, correspondendo a 16,96%) e só na última década ocorreu nova diminuição (-476, valor
que representa -0,76%). Embora pouco compreensível para um concelho do litoral, a figueira da foz
acompanhou a tendência da generalidade dos concelhos da sub-região do Baixo Mondego, situação que
merece alguma reflexão.
A análise da distribuição dos valores de população residente nas dezoito freguesias que integram o
concelho da Figueira da Foz permite distinguir grupos de freguesias que apresentam comportamentos
demográficos semelhantes nos vinte anos mais recentes (Quadro 35, Figura 27 e Figura 28).
Quanto à caraterização de população flutuante, tal não é possível ser fundamentada em dados estatísticos
oficiais, por inexistentes, mas apenas pela análise empírica de senso comum. Assim, constata-se um
acréscimo de população na época estival, pelos motivos óbvios da oferta da estância balnear, bem como
aos fins-de-semana em que Figueira da Foz, Buarcos e Quiaios assumem particular importância na
ocupação da 2.ª residência, incrementando a presença de população, muita dela não residente. Quanto
aos movimentos pendulares por razões laborais ou académicos, também não foi possível apurar dados
que caraterizem este fenómeno, de perceção não muito significativa.
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Quadro 35 - População residente por freguesia entre 1991 e 2011.
1991

Freguesias
Alhadas
Alqueidão
Bom Sucesso
Buarcos
Ferreira-a-Nova
Lavos
Maiorca
Marinha das Ondas
Moinhos da Gândara
Paião
Quiaios
São Pedro
Tavarede
Vila Verde
Total

Nº
4794
2110
2288
20314
3016
4132
2825
3296
1475
3044
2913
2530
5562
3256
61555

2001
2011
%
%
%
Nº
Nº
7,79
5020
8,02
4994
8,04
3,43
1963
3,14
1752
2,82
3,72
2006
3,20
2133
3,43
33,00 18899 30,19 18288 29,44
4,90
2824
4,51
2546
4,10
6,71
4171
6,66
3999
6,44
4,59
3006
4,80
2634
4,24
5,35
3241
5,18
3179
5,12
2,40
1376
2,20
1265
2,04
4,95
3357
5,36
3115
5,01
4,73
3118
4,98
2901
4,67
4,11
2705
4,32
2910
4,68
9,04
7722 12,34 9441 15,20
5,29
3193
5,10
2968
4,78
100 62601 100 62125 100

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011.
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Figura 27 - População residente por freguesia entre 1991 e 2011.
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Figura 28 - População residente por freguesia em 2011.
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A freguesia de Buarcos3 assume-se no período em análise como a mais populosa. Com efeito, representa
29,44% do total populacional em 2011, a que corresponde 18288 residentes, embora deva ser referido
que o seu peso em termos percentuais tenha decrescido -3,56% nas últimas duas décadas. Com valores
bastante distanciados, a freguesia de Tavarede pode também ser considerada como uma das freguesias
mais populosas. Esta freguesia representa 15,20% do total populacional em 2011, a que corresponde 9441
residentes.
Um segundo grupo é formado pelas freguesias de Alhadas4 e Lavos, que, com um total de 4994 e 3999
habitantes, respetivamente, representam cerca de 14,48% dos habitantes concelhios.
Um terceiro grupo é constituído pelas freguesias de Marinha das Ondas (3179 habitantes), Paião5 (3115),
Vila Verde (2968), São Pedro (2910), Quiaios (2901), Maiorca (2634), Ferreira-a-Nova6 (2546) e Bom
Sucesso (2133). Estas freguesias, com quantitativos populacionais semelhantes, representam, no ano de
2011, 36,03% dos residentes no concelho.
Por fim, as freguesias de Alqueidão e Moinhos da Gândara constituem um grupo com pesos populacionais
mais reduzidos, com 1752 e 1265 habitantes, respetivamente, valores que correspondem a 4,86% dos
habitantes concelhios.
Esta repartição da população residente é já evidente na análise dos dados relativos às décadas de 1991 e
de 2001. Este dispositivo espacial valoriza a centralidade tradicional (Freguesia de Buarcos), as novas
centralidades (Tavarede) e, globalmente, as acessibilidades e o desenvolvimento económico,
nomeadamente ligado à indústria (Lavos). Mas a análise da distribuição da população residente nas
freguesias do concelho da Figueira da Foz deve ainda ter em linha de conta os condicionalismos físicos.
As catorze freguesias que constituem o concelho da Figueira da Foz apresentaram ao longo das últimas
duas décadas dinâmicas demográficas distintas, sendo que a tendência, no caso da década mais recente,
traduz um decréscimo de população residente em praticamente todas as freguesias (Quadro 36, Figura
29 e Figura 30).

3

Freguesia criada por agregação das freguesias de Buarcos e São Julião.

4

Freguesia criada por agregação das freguesias de Alhadas e Brenha.

5

Freguesia criada por agregação das freguesias de Paião e Borda do Campo.

6

Freguesia criada por agregação das freguesias de Ferreira-a-Nova e Santana.
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Quadro 36 - Variação populacional por freguesia entre 1991 e 2011.
1991-2001

2001-2011

1991-2011

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Alhadas

226

4,71

-26

-0,52

200

4,17

Alqueidão

-147

-6,97

-211

-10,75

-358

-16,97

Bom Sucesso

-282

-12,33

127

6,33

-155

-6,77

Buarcos

-1415

-6,97

-611

-3,23

-2026

-9,97

Ferreira-a-Nova

-192

-6,37

-278

-9,84

-470

-15,58

Freguesias

Lavos

39

0,94

-172

-4,12

-133

-3,22

Maiorca

181

6,41

-372

-12,38

-191

-6,76

Marinha das Ondas

-55

-1,67

-62

-1,91

-117

-3,55

Moinhos da Gândara

-99

-6,71

-111

-8,07

-210

-14,24

Paião

313

10,28

-242

-7,21

71

2,33

Quiaios

205

7,04

-217

-6,96

-12

-0,41

São Pedro

175

6,92

205

7,58

380

15,02

Tavarede

2160

38,83

1719

22,26

3879

69,74

Vila Verde

-63

-1,93

-225

-7,05

-288

-8,85

1046

1,70

-476

-0,76

570

0,93

Total

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011.
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Figura 29 - Variação populacional por freguesia entre 2001 e 2011.
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Figura 30 - Variação populacional por freguesia entre 2001 e 2011.
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No essencial distinguem-se dois tipos de comportamentos. As freguesias de Tavarede, São Pedro e Bom
Sucesso apresentaram um acréscimo de população residente (de 22,26%, 7,58% e 6,33%, correspondendo
a 1719, 205 e 127 habitantes). As restantes freguesias registaram uma perda de população residente, sendo
que os decréscimos foram mais expressivos nas freguesias de Maiorca, Alqueidão, Ferreira-a-Nova e
Moinhos da Gândara (-12,38%, -10,75%, -9,84% e -8,07%, correspondendo a -372, -211, -278 e -111
habitantes).
Em relação à década anterior é visível a redução do número de freguesias que observou crescimento
populacional. Entre 1991 e 2001 foram 7 as freguesias a verificar acréscimo de população residente,
nomeadamente Tavarede (38,83%), Paião (10,28%), Quiaios (7,04%), São Pedro (6,92%), Maiorca (6,41%),
Alhadas (4,71%) e Lavos (0,94%).
Para uma melhor análise das questões demográficas deve também ser contemplado o estudo das pirâmides
etárias. Estas representações gráficas traduzem não apenas a imagem da população num dado momento,
mas permitem também uma leitura da perspetiva histórica dos acontecimentos.
Considera-se, para efeitos de análise, a pirâmide etária relativa a 2001 e 2011, centrando a atenção nos
respetivos perfis populacionais. Em paralelo apresentam-se alguns índices que resumem o comportamento
da estrutura etária da população. Conjuntamente com os dados avançados, a análise vai permitir
contextualizar e refletir sobre as principais características da população.
A análise da pirâmide etária do concelho da Figueira da Foz para o ano de 2011 reflete, comparativamente
ao ano de 2001, um envelhecimento da população, o que se traduz por um estreitamento da base e um
alargamento do topo da pirâmide (Figura 31). Ao decréscimo da população pertencente às classes etárias
jovens e jovens adultas (0 - 29 anos) corresponde, naturalmente, um aumento da população adulta (45 64 anos) e idosa (70 anos ou mais).

Figura 31 - Pirâmide etária da população residente entre 2001 e 2011.
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Este facto traduz-se num duplo envelhecimento que caracteriza a generalidade das sociedades dos países
desenvolvidos, que deve merecer uma reflexão cuidada dada a rapidez em que se passou de uma sociedade
com uma população jovem para uma outra envelhecida.
De referir o facto da pirâmide etária relativa ao ano de 2001 apresentar um perfil populacional que reflete
uma estrutura não tão envelhecida (mas já não jovem), elemento que deve merecer atenção no quadro
da evolução ocorrida. Um último aspeto sublinha o facto do número de idosos em ambos os anos ser
superior no sexo feminino.
A análise dos resultados da estrutura etária do último período intercensitário para o concelho da Figueira
da Foz confirma a evolução demográfica no sentido do rápido envelhecimento da população, tendência
que deve motivar uma séria reflexão (Quadro 37 e Figura 32).

Quadro 37 - População residente segundo os grandes grupos etários entre 1991 e 2011.
Grupos etários

1991

2001

2011

Nº

%

Nº

%

Nº

%

11021

17,90

8494

13,57

8065

12,98

15 - 24 anos

9254

15,03

8273

13,22

5856

9,43

25 - 64 anos

31760

51,60

33619

53,70

34035

54,78

9520

15,47

12215

19,51

14169

22,81

61555

100

62601

100

62125

100

0 - 14 anos

65 anos ou mais
Total

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011.
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Figura 32 - População residente segundo os grandes grupos etários entre 1991 e 2011.
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Esta evolução representa, por um lado, uma perda de -5,05% da população jovem (0-14 anos), e, por
outro lado, um acréscimo de 16% da população idosa (65 anos ou mais). O maior decréscimo observouse no grupo etário entre os 15 e os 24 anos (-29,22%), enquanto o grupo etário dos 25 aos 64 anos
registou um aumento, ainda que ligeiro, no número de indivíduos (1,24%).
Procedendo-se a uma análise mais pormenorizada dos grupos etários, e considerando o período 19912011, verifica-se que a população jovem (0-14 anos) e jovem adulta (15-24 anos) registou um decréscimo
(de 17,90% para 12,98% e de 15,03% para 9,43%) e que a população adulta (25-64 anos) e idosa (65 anos
ou mais) apresentaram um acréscimo (de 51,60% para 54,78% e de 15,47% para 22,81%).
Os valores do índice de envelhecimento7 refletem esta mesma evolução, uma vez que o total da população
idosa passou de 143,81% em 2001 para 175,71% em 2011 (Quadro 38 e Figura 33). Trata-se de valores
claramente mais expressivos tendo por base o contexto nacional, já que esta relação no continente era
de 104,5% em 2001, evoluindo para 131,3% em 2011.

Quadro 38 - Índice de envelhecimento e índice de dependência por freguesia em 2001 e 2011.
Índice de dependência

Índice de envelhecimento
%

Freguesias

%
Jovens

Idosos

Total

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Alhadas

157,53

177,31

18,28

18,79

28,80

33,32

47,08

52,12

Alqueidão

226,91

256,04

18,07

20,39

41,00

52,22

59,08

72,61

Bom Sucesso

128,38

239,42

22,26

18,33

28,57

43,88

50,83

62,21

Buarcos

159,26

196,04

19,88

19,34

31,65

37,91

51,53

57,25

Ferreira-a-Nova

128,10

204,64

20,54

18,57

26,31

38,01

46,85

56,58

Lavos

174,68

208,47

20,38

20,09

35,60

41,88

55,98

61,97

Maiorca

148,33

230,94

19,07

16,22

28,28

37,46

47,35

53,68

Marinha das Ondas

120,75

155,85

21,80

22,43

26,33

34,95

48,13

57,38

Moinhos da Gândara

153,01

216,11

20,04

18,77

30,67

40,55

50,71

59,32

Paião

217,37

243,67

17,67

20,16

38,40

49,13

56,07

69,29

Quiaios

149,15

216,10

19,63

17,18

29,27

37,13

48,90

54,31

São Pedro

110,39

140,23

22,57

22,91

24,92

32,13

47,49

55,03

Tavarede

72,32

83,69

22,72

24,08

16,44

20,15

39,16

44,23

Vila Verde

167,63

191,69

20,08

19,84

33,65

38,03

53,73

57,87

143,81

175,71

20,28

20,22

29,16

35,53

49,43

55,74

Total

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011.

7

Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente 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. Geralmente é expresso em
percentagem (por 100 pessoas com idades entre os 0 aos 14 anos.
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Figura 33 - Índice de envelhecimento por freguesia em 2011.

As freguesias de Alqueidão, Paião, Bom Sucesso e Maiorca apresentam índices de envelhecimento muito
expressivos no ano de 2011 (256,04%, 243,67%, 239,42% e 230,94%). Por outro lado, as freguesias de
Tavarede, São Pedro e Marinha das Ondas observam valores menos expressivos (83,69%, 140,23% e
155,85%).
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A leitura dos resultados do índice de dependência total8 ajuda, também, a refletir sobre a necessidade de
definir políticas ativas no que diz respeito à população. Entre 2001 e 2011 passou de 49,43% para 55,74%.
Ao nível das freguesias, em 2011 são as de Alqueidão e Paião aquelas que apresentam resultados mais
expressivos (72,61% e 69,29%), ao contrário das freguesias de Tavarede e Alhadas, que evidenciam um
menor peso da população inativa em relação à população ativa (44,23% e 52,12%).
Do mesmo modo, o índice de dependência de idosos9 verificou um acréscimo no último período
intercensitário (de 29,16% para 35,53%). Este crescimento apresentou resultados mais expressivos nas
freguesias de Bom Sucesso (de 28,57% para 43,88%), Ferreira-a-Nova (de 26,31% para 38,01%), Alqueidão
(de 41% para 52,22%) e Paião (de 38,40% para 49,13%). Os valores menos expressivos aparecem nas
freguesias de Tavarede (de 16,44% para 20,15%), Vila Verde (de 33,65% para 38,03%) e Alhadas (de 28,80%
para 33,32%).
Por sua vez, no índice de dependência de jovens10 as alterações não foram muito significativas entre 2001
e 2011 (de 20,28% para 20,22%). As freguesias de Tavarede, São Pedro e Marinha das Ondas evidenciam,
para o ano mais recente, um maior peso da população jovem em relação à população ativa (24,08%, 22,91%
e 22,43%), enquanto as freguesias de Maiorca e Quiaios apresentam um menor peso (16,22% e 17,18%).
Em síntese, a população do concelho da Figueira da Foz tem envelhecido, acompanhando aliás a tendência
de quase todo o país. Este facto parece estar relacionado não só com a mudança de mentalidades, o que
se reflete na diminuição do número de filhos por casal, mas também pela procura de melhores condições
de vida por parte da população ativa jovem e em idade de procriar, que migra para os espaços urbanos
próximos, para as duas grandes áreas metropolitanas nacionais e também para o estrangeiro.

3.2 Atividades económicas
O Município da Figueira da Foz apresenta um posicionamento geográfico litoral, aspeto que lhe confere
desde há muito uma aptidão natural para a atividade turística de cariz balnear, realidade da qual se fez
projetar uma imagem que parece no momento presente estar longe de caracterizar essa homogeneidade
no território municipal.
Todavia, as dinâmicas económicas e sociais não se restringem espacialmente a um conjunto de indivíduos
urbanos que têm como atividade de eleição os serviços, e particularmente a todas as profissões que se
relacionam com a “fileira do turismo”. O Município da Figueira da Foz apresenta nítidos contrastes entre o
Norte e o Sul e entre o Oeste e o Este da sua unidade territorial, quer ao nível das condições naturais

8 Relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o
número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o
número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 (102) pessoas com 1564 anos).
9 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de
pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa
habitualmente por 100 (102) pessoas com 15-64 anos).
10 Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de
pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64
anos (expressa habitualmente por 100 (102) pessoas com 15-64 anos).
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anteriormente observadas, quer também tendo em consideração as atividades económicas disseminadas
pelo espaço, com reflexos no território que, ciclicamente, foi sendo construído. O município da Figueira
da Foz, segundo o Censos 2011 referenciados em INE, PORDATA, apresenta um total de 43300
alojamentos, sendo 43198 alojamentos familiares clássicos, 22 alojamentos familiares não clássicos e 80
alojamentos coletivos entre os quais 43 são hotéis.
A caracterização da população deve também considerar a estrutura segundo as atividades económicas e
de uma forma geral, os aspetos que permitem entender os principais elementos da dinâmica económica,
mesmo tendo em atenção que serão apresentados apenas dados para o Município da Figueira da Foz.
Um primeiro comentário realiza-se tendo por base a população ativa total, os empregados e os
desempregados e as respetivas taxas (Quadro 39). Em termos de taxa de atividade, o Município da Figueira
da Foz apresenta valores inferiores dos calculados para o Continente, quer no ano de 2001 (45,7% contra
48,4%), quer em 2001 (45,0% contra 47,6%). Salienta-se, assim uma diminuição, no último período
intercensitário, dos ativos empregados na população residente. Os valores absolutos de ativos totais eram
de 28 582 e 27953, respetivamente em 2001 e 2011.

Quadro 39 - Indicadores síntese de dinâmica populacional e emprego, em 2001 e 2011.

População Activa
Unidade

Figueira da Foz
Continente

População

Taxa de actividade (%)

Empregada

2001

2001

2011

2001

2011

H

M

28 582

27 953

26 455

24 401

52,6

39,3

Taxa de
Desemprego (%)

2011
HM

H

M

HM

2001

2011

45,7 49,3 41,1 45,0

7,4

12,7

4 778 115 4 780 963 4 450 711 4 150 252 54,9 42,3 48,4 51,5 44,0 47,6
Fonte - INE, Censos 2001 e Censos 2011 Lisboa.

6,9

13,2

Relativamente à taxa de desemprego sublinha-se um acréscimo muito expressivo entre 2001 e 2011 no
município da Figueira da Foz (de 7,4% para 12,7%), à semelhança do observado no Continente (de 6,9%
para 13,2%).
A análise da repartição da população ativa empregada por sector de atividade económica sublinha a
importância que as atividades relacionadas com o sector terciário têm no Município, uma vez que
representa 64,9% dos empregados no ano de 2011 (Figura 34 e Quadro 40). Ainda assim, trata-se de um
valor inferior do registado no Continente (70,2%). Na última década verificou-se um reforço significativo
do emprego neste sector (de 58% para 64,9%).
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Figura 34 - População residente empregada por sector de atividade económica no Município da Figueira da Foz,
2001 e 2011.
Quadro 40 - População residente empregada (Continente e Município) segundo o sector de atividade económica,
em 2001 e 2011.
Unidade

Ano

2001

Figueira da Foz
2011

2001

Continente
2011

Sector

Sector

Sector

Primário

Secundário

Terciário

1 364

9 738

15 353

5,2%

36,8%

58,0%

858

7 705

15 838

3,5%

31,5%

64,9%

211 603

1 581 676

2 657 432

4,8%

35,5%

59,7%

121 055

1 115 357

2 913 840

2,9%

26,8%

70,2%

Total

26 455 Efetivos

24 401 Efetivos

4 450 711 Efetivos

4 150 252 Efetivos

Fonte: INE, Censos 2001 e Censos 2011, Lisboa.

Em relação ao sector secundário, atividade com significado e tradição no Município, apresenta um número
de ativos superior ao registado para o Continente (31,6% contra 26,9%), sendo que, no período
intercensitário, ocorreu um decréscimo de 9 738 efetivos em 2001 para 7 705 trabalhadores ativos no
ano de 2011. Em termos espaciais, são as denominadas freguesias do sector a Sul do Mondego (Lavos e
Paião), aquelas que mais evidenciam uma vocação industrial, embora se esteja muito longe de as poder
considerar como industriais ou fortemente industrializadas. A política recente de infraestruturação de
espaço para uso industrial, assim como os investimentos realizados no quadro da política industrial,
mesmo tendo em atenção o grau de concentração sectorial (pasta para papel) e espacial (Lavos), devem
ser mencionados no quadro do tecido produtivo do Município com vocação essencialmente de serviços
associados ao recurso “sol e praia”.
Por último, destaca-se a evolução ocorrida nas atividades do sector primário, em que no ano de 2011
existiam 858 ativos (apenas 3,5%), tendo ocorrido uma diminuição de cerca de 37,1% dos ativos na última
década. Trata-se, em especial, de atividades ligadas à pesca, pecuária e produção de carne e leite.
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Embora as freguesias do sector Sul apresentem também características manifestamente rurais, o peso do
sector primário não se apresenta tão evidente.
Considerando a população empregada segundo os grupos de profissões no ano de 2011, constata-se, para
o município de Figueira da Foz, um predomínio do grupo de profissões correspondente a trabalhadores
dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores, correspondendo a 19,3%, sendo que os
grupos de profissões correspondentes a trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices,
especialistas das atividades intelectuais e científicas e os técnicos e profissões de nível intermédio assumem
igualmente uma importância expressiva no contexto do concelho, correspondendo a 15,8%, 14,6% e
10,2%, respetivamente. Os grupos de profissões correspondentes a Pessoal Administrativo, Operadores
de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem e Representantes do poder legislativo e de órgãos
executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos assumem pesos semelhantes (7,8%, 7,2% e 6,4%,
respetivamente). Por outro lado, os Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e
da floresta apresentam um peso menos expressivo na população empregada (2,6%). Acresce que os
Trabalhadores não qualificados representam um valor elevado no conjunto do emprego do concelho
(15,0%).
Uma leitura complementar feita com base no pessoal ao serviço nas empresas reforça o quadro descrito,
sendo que a indústria transformadora apresenta uma maior importância na estrutura de atividades do
concelho, uma vez que as 389 empresas (6,1%) são responsáveis por 4622 empregados (24,2% do total).
O ramo das atividades ligadas ao turismo apresenta também um peso expressivo quando se considera o
pessoal ao serviço (18,3%), inferior contudo ao sector industrial e idêntico ao comércio (18,1%). Este
ramo revela uma menor importância considerando o emprego dado o número de empresas que apresenta.
Esta situação remete para a estrutura das empresas no quadro das atividades comerciais (empresas de
pequena dimensão). Os resultados descritos para o concelho sublinha, a importância destas atividades,
quer no contexto do território de proximidade quer tendo por referência o Continente, mesmo tendo
presente que os sectores do turismo e do comércio apresentam valores mais elevados no caso do
Continente.
Como elementos de síntese, podemos reafirmar a importância das atividades ligadas aos serviços neste
Município, particularmente os associados à atividade turística, sem esquecer as características de cidade
de média dimensão que a Figueira da Foz apresenta, bem como da importante e crescente vocação
portuária do Município.
A indústria transformadora tem também uma grande importância, sobretudo em termos de especialização
(pasta para papel), sector em expansão no contexto dos novos investimentos realizados no quadro da
política de criação de espaços infraestruturados para localização destas atividades.
A extensa orla costeira e as condições naturais do território municipal possibilitam o aparecimento de
outras atividades que devem ampliar os efeitos do sector turismo, procurando novos mercados,
nomeadamente a prática desportiva, o chamado turismo de aventura ou mesmo o ecoturismo e o turismo
cultural.

118

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

4. Caracterização das Infraestruturas
A caracterização das infraestruturas prende-se com a análise das estruturas que pela sua importância numa
operação de Proteção Civil, poderão ser consideradas vitais para a prevenção, planeamento, socorro e
emergência.
A rede viária no Município da Figueira da Foz caracteriza-se por uma considerável densidade, ainda assim,
a integração territorial/regional parece prejudicada pela ausência de algumas alterações de carácter
estruturante, quer nas infraestruturas viárias e de transportes fundamentais, quer no transporte
ferroviário de passageiros, que melhorariam a acessibilidade inter-regional do Município (Figura 35).
A rede rodoviária é constituída por vários eixos, cuja relevância é função da hierarquia (nacional, regional
ou municipal) resultante da Rede Rodoviária Nacional, com relevância para a de nível nacional, com a A17
a efetuar a ligação Norte/Sul de Aveiro à Marinha Grande, a A14 a efetuar a ligação Este/Oeste de Coimbra
à Figueira da Foz (com ligação ao interior através do IP3) assim como a importância das de nível regional
através do IC1 e das EN111 e EN341.
Analisando a acessibilidade viária do próprio território com as relações existentes entre as diferentes
freguesias à sede do Município, observa-se que nas freguesias da zona Norte existe uma distribuição
concentrada no sector Nordeste, correspondendo às freguesias de Ferreira-a-Nova e Moinhos da
Gândara, ainda que estas estruturas viárias se encontrem, muitas vezes, em mau estado de conservação.
Por outro lado, as áreas mais próximas da linha de costa, onde predominam ecossistemas de interesse
natural e importância europeia (sistemas dunares e praias) são, logicamente, aquelas em que se verifica
menor ocupação por aglomerados urbanos, o que justifica uma rede viária menos densa, predominando
aí as estradas florestais. O acesso principal desta zona à sede do Município faz-se pelo IC1.
No que respeita à zona Sul do Município, esta caracteriza-se por uma adequada distribuição da rede viária,
podendo no entanto destacar-se a Freguesia de Paião para a qual convergem vários eixos de importância
intermunicipal, como o IC1, que intercetando também a Freguesia de Marinha das Ondas, fazendo a ligação
ao Município de Pombal, e a EN341 que efetua a ligação ao Município de Soure, intercetando a Freguesia
de Alqueidão. Neste contexto, também as duas pontes sobre o rio Mondego, ponte Edgar Cardoso e
Ponte dos Arcos, são de fulcral importância, porquanto o seu condicionamento ou mesmo incapacidade
de cumprir a sua função, coloca em causa a capacidade de resposta do socorro da margem direita à
margem esquerda e, por seu turno, coloca em causa a resposta do Hospital Distrital da Figueira da Foz à
margem direita. Tratam-se, pois, de duas infraestruturas de grande importância local e regional. As
melhores acessibilidades dizem respeito às freguesias que constituem a zona urbana (Buarcos, São Pedro,
Tavarede e Vila Verde), mas entre estas é possível identificar diferentes padrões, que se encontram
associados a diferentes períodos de expansão urbana. Merecem ainda destaque, as freguesias de Alhadas
(aqui também o lugar de Brenha) e Maiorca, que veem os seus aglomerados urbanos em moderada e
progressiva expansão, dada a já escassa existência de solo para construção nas freguesias do núcleo
urbano, mas que não se encontram ainda dotadas de uma eficiente rede de acessibilidade.
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Figura 35 - Rede Viária do Município da Figueira da Foz.

De salientar ainda o Porto da Figueira da Foz, que apesar de vocacionado para o transporte marítimo de
curta distância e para atividades de pesca e recreio, constitui uma “porta aberta” para o mar, com reflexos
positivos no tecido socioeconómico da Região Centro. Tratando-se de um porto onde se processam
cargas, descargas e trocas de mercadorias, em que o principal objetivo é o de tirar o máximo partido das
vantagens que este tipo de transporte proporciona (menor custo por unidade de carga a maior distância),
aliado a uma posição estratégica que permite uma rápida penetração continental, através do transporte
ferroviário e de uma maior flexibilidade nas distribuições regionais através do transporte rodoviário.
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Assim, e do ponto de vista do espaço urbano, verificaram-se alterações profundas quer na sua estrutura,
quer no seu funcionamento, resultantes da construção da rede viária definida em diversos Planos de
Urbanização, as quais conferiram à cidade uma estrutura radioconcêntrica. Criam-se assim condições para
uma nova fase de desenvolvimento da cidade, na sua nova dimensão e em particular para a sua
reestruturação interna e requalificação urbana, desenhando-se consequentemente um reforço do papel
estruturante do território municipal.
De facto, a rede viária tem vindo a alterar a organização da cidade, que estava desde há muito centralizada
na Marginal e Centro Tradicional. O arco constituído pela Rodovia Urbana (RU) VI veio a reorganizar
grande parte do sector Norte da cidade, proporcionando assim condições à instalação de áreas
comerciais, equipamentos e serviços, o qual passou por uma lógica de criação de uma nova centralidade
na estrutura urbana. No entanto, a RU determinou uma fragmentação do espaço, sem as devidas ligações
urbanas, entre as quais deve ser estimulada a comunicação, parecendo existir desse modo a necessidade
de uma nova fase de planeamento da estrutura viária deste sector urbano.
A oriente, a área de Salmanha, Fontela e Vila Verde atravessa também uma fase de importantes alterações,
colocando-se a necessidade de reavaliação do seu papel na estrutura da cidade. Nesta área pondera-se a
construção de novos acessos, pela existência de situações de incompatibilidade de usos e conflitos no uso
da rede viária entre áreas habitacionais e a expansão da industrial, por exemplo no caso de possível
encerramento da indústria vidreira em Fontela.
A rede ferroviária municipal é constituída pela “linha do Oeste”, que serve alguns importantes centros
urbanos do litoral português, fazendo a ligação entre os aglomerados urbanos da Figueira da Foz, Marinha
Grande e Leiria. Nesta linha, mais concretamente na bifurcação de Lares, existe a ligação à “linha do
Norte” (Lisboa - Coimbra - Porto) através do Ramal de Alfarelos. Por seu turno, o Ramal da Figueira da
Foz que liga à “linha da Beira Alta” encontra-se neste momento descativado, prevendo-se grandes
dificuldades na sua reativação futura. Estas linhas apresentam-se como elementos estruturantes do
território, enquanto suporte ao transporte quer de passageiros quer de mercadorias, tendo em muitas
situações determinado uma expansão urbana que lhes é paralela. As freguesias intercetadas pela rede
ferroviária são Vila Verde, Alhadas e Ferreira-a-Nova, na zona Norte do Município, e Alqueidão, Paião e
Marinha das Ondas, na zona Sul, salientando-se que qualquer uma das linhas inicia o seu trajeto na Estação
de Caminho-de-ferro da Figueira da Foz, que se encontra localizado na Freguesia urbana de Buarcos.
Por seu turno, em relação ao abastecimento elétrico, este é realizado por diversas linhas de tensão de
isolamento, com destaque para a linha de Muito Alta Tensão de 400 KV que atravessa o Município no
sentido latitudinal (Norte/Sul). As restantes linhas encontram-se geograficamente bem distribuídas por
todo o território municipal, fazendo o abastecimento elétrico a todas as freguesias (Figura 36 e Figura 37).
No que respeita à rede de abastecimento de gás do Município, no sector urbano, esta encontra-se
distribuída pelas freguesias de Buarcos e Tavarede, com maior expressão no território da ex-Freguesia
urbana de São Julião. A ligação deste sector com a rede de Montemor-o-Velho é feita através de um
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gasoduto que passa pelas freguesias de Vila Verde, Maiorca e de Ferreira-a-Nova (neste último caso, mais
concretamente do território da ex-Freguesia de Santana). No sector Sul do Município, a rede tem uma
densa implantação na Freguesia de São Pedro, sendo que a ligação deste sector com o Município de Pombal
é efetuada através de um gasoduto que atravessa as freguesias de Lavos e Marinha das Ondas (Figura 38).
Outro tipo de infraestrutura a destacar no âmbito deste ponto do projeto são os postos de abastecimento
de combustível, uma vez que são infraestruturas que lidam com produtos altamente inflamáveis, logo alvo
de uma atenção especial por parte dos APC. Neste sentido, a localização dos postos de abastecimento de
combustível observa-se ao longo das principais vias de comunicação (IC1, A17) e no seio do perímetro
urbano da Figueira da Foz, resultado da necessidade de servir adequadamente o território com maior
densidade populacional do Município ou mesmo aquele onde se observa maior tráfego.
Relativamente a zonas industriais, o Município apresenta duas áreas delimitadas, designadamente o Parque
Industrial e Empresarial da Figueira da Foz - São Pedro e o Parque Industrial de Ferreira-a-Nova. Contudo,
encontram-se disseminadas pelo território municipal diversas indústrias relevantes, tanto do ponto de
vista económico como de segurança como são os casos da Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel SA,
da Celbi - Celulose da Beira Industrial, SA, a United Resins – Produção de Resinas, SA, a Gasprocar –
Distribuição de combustíveis Lda e da Central Termoelétrica de Lares, todas classificadas no nível inferir
de perigosidade pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), de acordo com o Decreto-Lei n.º 254/2007.
De 12 de julho que transpõe a diretiva SEVESO II, ou outras industrias como a Microplásticos SA. A
restante atividade industrial presente no Município encontra-se dispersa, não estando assim aglomerada
em Parques Industriais. Quanto ao tratamento de águas, o Município possui uma Estação de Tratamento
de Águas (ETA) e sete Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
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Figura 36 - Rede Elétrica e sectores de corte no Município da Figueira da Foz.
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Figura 37 - Infraestruturas vitais no Município da Figueira da Foz.
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Figura 38 - Rede de Abastecimento de Gás no Município da Figueira da Foz.

125

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ao nível do património do Município, as infraestruturas mais relevantes encontram-se classificadas como
monumentos nacionais, imóveis de interesse público, imóveis de interesse municipal e outros imóveis
relevantes, que mesmo não estando classificados devem merecer atenção (Quadro 41). Este tipo de
imóvel deve ser tido em conta pelo valor patrimonial e cultural que apresenta.
No que respeita às instalações associadas à saúde, o Município apresenta o Hospital Distrital da Figueira
da Foz e os Centros de Saúde localizados na Freguesia de Buarcos. Para além destes estabelecimentos, o
Município apresenta ainda Extensões de Saúde na quase totalidade das freguesias, com exceção de
Tavarede e Moinhos da Gândara. Quando as exigências vão para além das possibilidades do Município, os
hospitais de referência são o Hospital dos Covões (Centro Hospitalar de Coimbra) e o Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra - Unidade Sobral Cid.

Quadro 41 - Património no Município da Figueira da Foz.
Monumentos Nacionais

Pelourinho da Figueira; Dólmen das Carniçosas.
Capela de N. Srª. da Conceição; Capela de Stª. Catarina; Capela de N. Srª. de Seiça; Casa do
Paço; Castro de Stª. Olaia; Fortaleza de Buarcos; Forte de Stª. Catarina; Fortim de Palheiros;
Cruzeiro da Figueira; Grande Hotel e Piscina; Igreja da Misericórdia de Buarcos (incluindo todo

Imóveis de Interesse Público

o recheio); Mosteiro de Stª. Maria; Paço dos Viscondes de Maiorca; Pelourinho de Buarcos;
Pelourinho de Redondos; Moinho das Doze Pedras / Moinho das Marés; Igreja Matriz de
S.Julião; Igreja Paroquial de S.Pedro; Teatro Trindade; Igreja Matriz de N. Srª. Conceição; Igreja
Paroquial de Maiorca; Edifício da Caixa Geral de Depósitos; Conjunto Arquitectónico da
Esplanada Silva Guimarães; Casa da Quinta / Casa da Baía.
Paço de Tavarede; Torre de Redondos / Castelo de Redondos; Casino Oceano; Centro de
Diversões; Edfº. Da Assembleia Figueirense; Igreja Paroquial de Quiaios; Edifício da Alfândega;

Imóveis de Interesse Municipal

Capela de N. Srª. Encarnação; Farol do Cabo Mondego; Torre do Relógio; Mercado Municipal
Engº. Silva; Igreja Paroquial de Brenha; Casa da Renda; Coliseu Figueirense; Edifº. Dos Paços
do Concelho; Ponte Romana; Ponte da Cerca; Palácio Conselheiro Branco; Quinta das Olaias;
Igreja Paroquial de Alhadas.

Outros Imóveis

Palácio Sotto Mayor ; Casino da Figueira da Foz; Abrigo da Montanha; Igreja do Convento de
Stº. António; Capela de S. Francisco da Ordem Terceira; Museu Municipal Dr. Santos Rocha .

Relativamente às forças de segurança é de referir que o Município é servido pela PSP, com jurisdição nas
freguesias urbanas, a GNR - Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho, com jurisdição nas
freguesias rurais do Município da Figueira da Foz. Ainda no seio do perímetro urbano, alguns dos sectores
do Município são servidos pela Polícia Marítima cujas competências se direcionam nas áreas de jurisdição
da Autoridade Marítima Nacional. De destacar também as unidades especializadas da GNR, a Unidade de
Controlo Costeiro (UCC) e a Unidade de Ação Fiscal (UAF), assim como o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF).

126

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Em relação a entidades e organismos relacionados com o socorro e salvamento, o Município da Figueira
da Foz apresenta as infraestruturas dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz, dos Bombeiros
Voluntários da Figueira da Foz e da Secção de Paião. Observa-se ainda o Centro Municipal de Operações
de Emergência de proteção Civil, infraestrutura estratégica de apoio ao socorro e salvamento, localizado
na Freguesia de Buarcos (Serra da Boa Viagem).
Outras importantes infraestruturas em matéria de socorro e salvamento devem ser consideradas as
Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa da Figueira da Foz, Maiorca, Carvalhais de Lavos e de Borda do
Campo.

5. Caracterização do Risco
Para uma melhor perceção, tratamento e análise do risco é fundamental ter a plena noção dos conceitos
que lhes estão subjacentes. Neste contexto, reportam-se as seguintes definições:
Risco - é o produto da perigosidade pelo dano potencial, ou de forma mais particular, o produto da
Probabilidade x Suscetibilidade x Vulnerabilidade. O risco pode definir-se por probabilidade de uma perda, o
que depende de três fatores: Perigosidade, Vulnerabilidade e Exposição.
•

Vulnerabilidade - expressa o grau de perda a que um determinado elemento em risco está
sujeito. Elemento em risco é uma designação genérica para populações, bens, atividades
económicas, ambiente e património, expostos à perigosidade. A vulnerabilidade destes elementos
designa a sua capacidade de resistência ao fenómeno e de recuperação após a ocorrência do
mesmo.

•

Perigosidade - é o produto da Probabilidade e da Suscetibilidade. A perigosidade é “a
probabilidade de ocorrência, num determinado intervalo de tempo e dentro de uma determinada área,
de um fenómeno potencialmente danoso” (Varnes, 1984), ou “um evento físico potencialmente danoso
ou atividade humana que possa causar perda de vidas ou ferimentos, danos em bens, interferência social
e económica ou degradação ambiental” (UN/ISDR, 2004).

•

Suscetibilidade - a suscetibilidade de um território expressa as condições que esse território
apresenta face à ocorrência potencial de um fenómeno danoso, como as que derivam da
topografia e ocupação do solo, por outras palavras, define-se se um território é mais ou menos
suscetível ao fenómeno, contribuindo melhor ou pior para que este se verifique e que
eventualmente, adquira um potencial destrutivo significativo.

O PMEPC da Figueira da Foz é baseado na análise dos perigos de origem natural, tecnológica ou associados
ao comportamento humano, suscetíveis de causar ou de criar um impacto negativo considerável na
comunidade. A compreensão clara dos perigos suscetíveis de fustigar o Município da Figueira da Foz é
essencial para equacionar medidas de intervenção estratégica necessária à sua mitigação, aos programas
de resposta/intervenção e de reabilitação/recuperação, bem como os procedimentos adequados ao
próprio PMEPC da Figueira da Foz.
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A análise do risco resulta da combinação entre a probabilidade de ocorrência de um evento não desejável
e a magnitude ou severidade das consequências dele resultante.
A análise de risco é pois a base da conceção do PMEPCFF e da identificação das medidas e programas de
gestão territorial do risco, bem como de planos estratégicos em matéria de proteção civil aprovados pelo
Município da Figueira da Foz.
Os métodos usados na análise dos riscos que o Município da Figueira da Foz potencialmente tem de
enfrentar, não preveem a ocorrência de determinados eventos em particular, mas destinam-se a dar
prioridade aos perigos e a relativizar os riscos. Só pela quantificação e comparação dos riscos com origem
nos perigos identificados, será possível incidir os esforços do planeamento nas áreas mais vulneráveis.
A identificação dos perigos que afetam uma dada comunidade é um processo contínuo que nunca se
encontrará completamente finalizado. Os resultados da análise das vulnerabilidades do território carecem
de uma atualização face a novas indústrias, urbanizações, vias de acesso e à melhoria dos conhecimentos
científicos relativos às várias tipologias de riscos.
A mera existência de um perigo não coloca, por si só, a comunidade em risco, neste sentido é fulcral
identificar a população, o ambiente, a propriedade e os sectores económicos vulneráveis a cada um dos
perigos. Neste domínio, os perigos suscetíveis de afetar o Município da Figueira da Foz são de diferentes
origens e encontram-se enumerados no Quadro 42, embora a sua importância acabe por ser de índole
muito diferenciada.

Quadro 42 - Perigos suscetíveis de afetarem o Município da Figueira da Foz

Origem

Tipologia
Meteorológicos - cheias e inundações, precipitações intensas e potencialmente
outros eventos meteorológicos extremos;

Natural

Geológicos - sismos, acidentes geomorfológicos (movimentos de massa), erosão
costeira;
Hidrológicos - galgamentos costeiros, tsunami.

Mistos

Incêndios Florestais.
Pandemias.
Incêndios/explosões urbanos e industriais;
Acidentes com substâncias perigosas;
Colapso de edifícios ou de estruturas;

Tecnológica

Falhas graves de energia;
Acidentes com transportes;
Acidentes de poluição;
Contaminação de aquíferos;

Comportamento
Humano

Acções terroristas e criminosas, incluindo o emprego de meios de natureza
nuclear/radiológica, biológica e química (NRBQ) ou similares.
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Tendo por base a definição do conceito de vulnerabilidade, salientam-se, no quadro seguinte, os grupos
mais vulneráveis do Município de Figueira da Foz face a iminência de acidentes graves ou catástrofes
(Quadro 43).

Quadro 43 - Identificação dos grupos mais Vulneráveis.

Grupos

Elementos
A população idosa;

População

População jovem até aos 14 anos;
Munícipes cuja incapacidade física requeira cuidados especiais.
Monumentos históricos;
Espaços e edificações ligadas às actividades agrícolas;

Edificações e Propriedades

Edificações comerciais, de serviços e industriais; edificações religiosas;
edificações escolares;
Edificações de cultura, desporto e recreio;
Creches, jardins-de-infância, lares de terceira idade e edifícios de habitação.

Infra-estruturas

Estradas; Pontes, Viadutos e Barragens.
Electricidade; Comunicações;

Redes e Serviços

Saneamento básico; Recolha de resíduos sólidos;
Serviços informáticos.
Sede da Câmara Municipal;
Parque e oficinas da Câmara Municipal;
Quartel do Corpo de Bombeiros Municipais;
Quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários;

Instalações Nevrálgicas

Instalações Guarda Nacional Republicana;
Instalações da Polícia de Segurança Pública;
Capitania do Porto da Figueira da Foz;
Porto da Figueira da Foz;
Instalações do Centro de Saúde e suas extensões.

A plataforma de Sistema de Gestão de Emergência e Risco (SiGER) que se encontra em desenvolvimento
paralelamente ao PMEPCFF vai permitir uma estreita ligação entre os diferentes tipos de risco, assim
como a localização de meios e recursos, ou de todas as infraestruturas de apoio ou de base. Neste
contexto, toda a informação relevante para uma melhor compreensão da vulnerabilidade poderá ser
manipulada no sistema de informação supracitado.
A matriz de avaliação de risco foi adaptada da Diretiva Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007, que determina
o Estádio de Alerta Especial para as organizações integrantes do Sistema Integrado de Operações de
proteção e Socorro (SIOPS).
Sendo o risco a combinação entre a probabilidade de ocorrência de um evento não desejável e a magnitude
ou severidade das consequências deles resultantes, deve ser encontrado no quadro que se segue o grau
de probabilidade (Quadro 44).
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Quadro 44 – Tabela com o Grau Probabilidade de ocorrência de um evento não desejável.

Probabilidade

Descrição
É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias; e/ou nível

Elevada

elevado de incidentes registados; e/ou fortes evidências; e/ou forte
probabilidade de ocorrência do evento; e/ou fortes razões para
ocorrer; pode ocorrer uma vez por ano ou mais.
Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias; e/ou

Média-alta

registos regulares de incidentes e razões fortes para ocorrer; pode
ocorrer uma vez em cada cinco anos.
Poderá ocorrer em algum momento; e/ou com uma periodicidade

Média

incerta, aleatória e com fracas razões para ocorrer; pode ocorrer uma
vez em cada vinte anos.

Média-baixa
Baixa

Não é provável que ocorra; não há registos ou razões que levem a
estimar que ocorram; pode ocorrer uma vez em cada cem anos.
Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais; pode ocorrer
uma vez em cada quinhentos anos ou mais.

Quanto à magnitude ou severidade das consequências dele resultante, deve ser encontrado no quadro
que se segue o grau de gravidade (Quadro 45).
Após a identificação da perigosidade que afeta o Município da Figueira da Foz, será necessário efetuar a
análise dos riscos significativos e, para cada um dos que forem considerados, dimensionar a respetiva
mitigação, identificar os níveis aceitáveis e as medidas de prevenção e proteção, bem como as medidas de
avaliação.
Tendo por base os dados disponíveis, a caracterização dos perigos e fatores de risco associados são
quantificados na forma de uma matriz de PROBABILIDADE (confirmada, elevada, média-alta, média,
média-baixa, baixa) e de GRAVIDADE (crítica, acentuada, moderada, reduzida e residual), permitindo
pois encontrar a prioridade no que concerne à intervenção (população, bens e ambiente).
A combinação resultante deve ser encontrada na MATRIZ DE RISCO (SIOPS) apresentada no Quadro
46.
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Quadro 45 - Grau de Gravidade.

Gravidade

Descrição
População - Não há vítimas mortais podendo existir menos de 3 feridos ligieros. Não há
mudança/retirada de pessoas ou apenas em número restrito, por um período curto (até 12 horas).
Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não há suporte ao nível monetário, nem material).

Residual

Danos sem significado.
Ambiente - Não há impacto no ambiente.
Sócio-economia - Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade. Não há
perda financeira.
População - até 5 de feridos ligeiros, mas sem vítimas mortais. Algumas hospitalizações e retirada
de pessoas por um período inferior a 24 horas. Algum pessoal de apoio e reforço necessário.

Reduzida

Alguns danos materiias de valor reduzido.
Ambiente - Pequeno impacto no ambiente sem efeitos duradouros.
Sócio-economia - Disrupção inferior a 24 horas. Alguma perda financeira.
População - Necessário tratamento especializado a menos de 10 feridos , mas sem vítimas
mortais. Algumas hospitalizações. Retirada de pessoas por um período de 24 horas. Algum pessoal

Moderada

técnico necessário. Alguma perda financeira na reparação especializada de danos.
Ambiente - Pequeno impacto no ambiente sem efeitos duradouros.
Sócio-economia - Alguma disrupção na comunidade (menos de 24 horas). Alguma perda
financeira.
População - Número elevado de feridos superior a 10 feridos, alguns com gravidade e com
necessidade de hospitalizações em especialidade . Número elevado de retirada de pessoas por um
período superior a 24 horas. Entre 5 a 10 vítimas mortais . Recursos externos exigidos para suporte

Acentuada

ao pessoal de apoio. Danos significativos que exigem recursos externos.
Ambiente - Alguns impactos na comunidade com efeitos a longo prazo.
Sócio-economia - Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis. Perda
financeira significativa e assistência financeira necessária.
População - Grande número de feridos e de hospitalizações superior a 10. Retirada em grande
escala de pessoas por uma duração longa. Significativo número de vítimas mortais superior a 10.
Pessoal de apoio e reforço necessário.

Crítica

Ambiente - Impacto ambiental significativo e/ou danos permanentes.
Sócio-economia - A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo.
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Quadro 46 - Matriz de Risco (SIOPS).

Gravidade

Probabildade
Residual

Reduzida Moderada Acentuada

Crítica

Elevada

Baixa

Moderado

Elevado

Extremo

Extremo

Média-alta

Baixa

Moderado

Elevado

Elevado

Extremo

Média

Baixa

Moderado

Moderado

Elevado

Extremo

Média-Baixa

Baixa

Baixa

Moderado

Elevado

Extremo

Baixa

Baixa

Baixa

Moderado

Moderado

Elevado

A finalidade da avaliação do risco é a tomada de decisão baseada nos resultados da análise efetuada, em
relação aos riscos que necessitam de tratamento e as respetivas prioridades. Salienta-se que avaliar o risco
significa tomar decisões sobre a forma como o risco está a ser gerido, ou se requer tratamentos
subsequentes.
Mesmo que as estratégias de tratamento não se justifiquem, apresentamos o risco, assim como a
informação acerca das consequências, probabilidade e nível de risco. A posteriori este deve ser
monitorizado e revisto de modo a aferir sobre a decisão tomada, e isto de modo a constatar se o seu não
tratamento foi apropriado e correto.
De acordo com o mencionado anteriormente, apresentamos os riscos que pela sua génese natural,
tecnológica ou associada ao comportamento humano, são suscetíveis de causar ou de criar um impacto
negativo considerável na comunidade do Município da Figueira da Foz (Quadro 47).
Os graus de risco correspondentes aos perigos que podem afetar o Município de Figueira da Foz são os
seguintes.
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Quadro 47 - Matriz de Risco para o Município da Figueira da Foz
Grupo

Gravidade

Categoria

Designação

Condições

Ondas de Calor

Reduzida

Residual

Reduzida

Baixa

Baixo

Vagas de Frio

Reduzida

Residual

Reduzida

Baixa

Baixo

Cheias e Inundações

Acentuada

Reduzida

Acentuada

Média-alta

Elevado

Secas

Reduzida

Moderada

Reduzida

Baixa

Baixo

Galgamentos Costeiros

Acentuada

Moderada

Acentuada

Média-alta

Elevado

Sismos

Moderada

Moderada

Moderada

Baixa

Moderado

Tsunamis

Acentuada

Moderada

Acentuada

Baixa

Moderado

Movimentos de Massa

Reduzida

Reduzida

Moderada

Baixa

Moderado

Erosão Costeira

Acentuada

Moderada

Acentuada

Elevada

Extremo

Rodoviário

Moderada

Acentuada

Moderada

Média-alta

Elevado

Ferroviário

Moderada

Acentuada

Moderada

Média-alta

Elevado

Marítimo

Moderada

Acentuada

Moderada

Baixa

Moderado

Rodoviário

Moderada

Reduzida

Reduzida

Média-alta

Elevado

Ferroviário

Acentuada

Reduzida

Moderada

Média

Elevado

Marítimo

Moderada

Reduzida

Moderada

Baixa

Moderado

Aéreo

Reduzida

Reduzida

Residual

Baixa

Baixo

Moderada

Reduzida

Acentuada

Baixa

Moderado

Ruptura de Barragens

Moderada

Moderada

Moderada

Baixa

Moderado

Acidentes Industriais

Acentuada

Acentuada

Acentuada

Média-alta

Elevado

Incêndios Urbanos

Acentuada

Reduzida

Acentuada

Média

Elevado

Colapso de Edificios

Reduzida

Reduzida

Reduzida

Média-baixa

Baixo

Incêndios Florestais

Reduzida

Moderada

Moderada

Média-alta

Elevado

Acidentes de Poluição

Moderada

Acentuada

Moderada

Média

Elevado

População

Ambiente Sócio-economia

Probabilidade Grau de Risco

Meteorológicas

Riscos Naturais

Adversas

Hidrologia

Geologia

Matérias
Perigosas

Transportes

Riscos Tecnológicos

Acidentes
Graves de
Tráfego

Colapso de Pontes, Túneis

Vias de
Comunicação e
infra-estruturas
Actividade
Industrial

e Viadutos

Mistos

Riscos

Áreas Urbanas

Saliente-se que os riscos que necessitam de tratamento são priorizados por ordem do seu nível,
hierarquicamente decrescente da necessidade de tratamento. Neste domínio os graus de riscos
evidenciados consideram as expectativas e valores da comunidade em causa.
Este ordenamento de riscos, baseado no seu nível, providencia apenas uma observação inicial das
prioridades em relação ao seu tratamento, sendo que essas têm de ser confirmadas ou modificadas
durante a fase de tratamento dos riscos. O Município da Figueira da Foz ao dispor da referida plataforma
SiGER vai apresentar condições de monitorização e acompanhamento dos principais fatores de risco em
termos futuros mais efetivos.
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A classificação de risco reportada na tabela anterior baseia-se na identificação e caracterização dos graus
de probabilidade e gravidade atribuídos aos perigos que potencialmente incidam na área territorial de
Figueira da Foz. Esta análise teve por base um levantamento de áreas e grupos de população vulneráveis,
características físicas e uso do solo, infraestruturas nevrálgicas, património histórico e ambiente
encontrando-se disponíveis no SiGER.
Para uma melhor compreensão da classificação descritiva do risco, evidencia-se de forma sucinta os
elementos justificativos subjacentes à perigosidade, exposição e potenciais consequências, sendo os riscos
extremos e elevados tratados pormenorizadamente.

Erosão Costeira
A erosão costeira é um fenómeno que se tem vindo a intensificar no último século, muito pela ocupação
antrópica desordenada e massiva dos espaços litorais pelo que a partir do momento em que o litoral
começou a ser visto como um espaço aprazível, a sua ocupação intensificou-se. A questão fundamental
que se coloca relativamente a este fenómeno é a presença do Homem no litoral. É sabido que a linha de
costa, principalmente as do tipo arenoso, como a esmagadora maioria dos troços de costa do Município,
se encontra sujeita a fatores muito variáveis, como a ondulação, ventos, alimentação de areias, entre
outros. Parece ser inquestionável que os processos de erosão e acreção se apresentam como mecanismos
que em ambiente não alterado teriam como resultado um equilíbrio dinâmico, facto que no caso do sector
litoral ocidental de Portugal, nomeadamente no de costa baixa arenosa, não se tem vindo a verificar nas
últimas décadas.
A erosão acelerada é resultado de várias ações despoletadas pelo Homem, das quais se destaca a da
diminuição do fornecimento de sedimentos através do transporte fluvial, por força da retenção sedimentar
devido à construção de barragens. Também a construção de obras pesadas de engenharia costeira, numa
tentativa de reforçar a defesa dos sectores urbanos que se desenvolveram erroneamente na proximidade
da linha de costa, provocam alterações na deriva litoral que vão destabilizar o equilíbrio sedimentar.
Tendo em linha de conta todos os pressupostos relacionados com este risco, e salientando o facto do
Município da Figueira da Foz em toda a sua extensão Oeste ser delimitado pelo Oceano Atlântico, ou
seja, apresentando cerca de 35 Km suscetíveis de ocorrência de processos erosivos litorais - exceção feita
ao espigão rochoso da Serra da Boa Viagem, correspondente ao denominado Cabo Mondego, que se
estende por cerca de 3,5 Km de costa -, torna-se evidente que a probabilidade de erosão costeira na faixa
litoral do Município se apresenta como Elevada, uma vez que se estima a sua ocorrência de forma
persistente, comprovada pela diminuição da extensão das praias e com evidências nos perfis das mesmas
em determinados sectores. A existência de várias proteções litorais aderentes e destacadas, bem como
dos molhes de proteção da embocadura da foz do Mondego, indicam já a necessidade de proteção.
Analisando a gravidade do risco de erosão costeira na faixa litoral do Município, em particular do seu
sector sul, verificar-se-á um impacto em geral Acentuado determinado pelas condicionantes físicas e
pela ocupação populacional em áreas sensíveis à erosão, o que poderá vir a exigir, em casos extremos, à
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própria retirada de pessoas por um período superior a 24 horas, ou até mesmo de forma permanente
caso não se efetuem intervenções com capacidade para solucionar o problema, podendo inclusive ocorrer
danos consideráveis que impõem a ajuda de meios e recursos externos.
O grau de gravidade socioeconómico considera-se acentuado pois alguns serviços ficarão
temporariamente fora do alcance da população, e dependendo da gravidade dos danos causados será
essencial assistência financeira, ficando a comunidade incapacitada de funcionar normalmente. O impacte
no ambiente será moderado, com a possibilidade da destruição de estruturas sedimentares que em
princípio não perdurarão no tempo.
Assim, o grau de risco de erosão costeira para o Município da Figueira da Foz deve ser considerado como
EXTREMO (Quadro 48).

Quadro 48 - Classificação descritiva do Risco Erosão Costeira para o Município da Figueira da Foz
Gravidade
Perigo

Erosão Costeira

População

Ambiente

Socioeconómica

Acentuada

Moderada

Acentuada

Probabilidade

Risco

Elevada

Extremo

Galgamentos Costeiros
A jusante dos problemas associados aos processos de erosão costeira, e muito por força das
características do litoral baixo e arenoso do sector a sul dos molhes do Porto da Figueira da Foz, podem
vir a observar-se galgamentos costeiros, isto quando o espraio da onda ultrapassa a linha da crista dunar
(cordão longilitoral frontal). Como é expectável, o processo encontra-se associado não só às
características do espaço físico, isto é, à morfologia, ao grau de consolidação dos materiais e à batimetria,
mas também com as características das próprias ondas e à elevação do mar, os quais se vão conjugar com
a ação da maré e a sobre-elevação do mar.
São especialmente de considerar as situações em que se conjugam a ocorrência de temporais, onde a
rebentação é mais violenta, com sobre-elevações do nível do mar, como sejam a preia-mar de águas vivas.
O galgamento de estruturas marítimas induz erosão e acumulação simultaneamente, fomenta importantes
alterações na costa num curto período de tempo, podendo provocar a inundação de áreas
economicamente importantes e mesmo ocorrer arrastamento de pessoas.
O Município da Figueira da Foz apresenta áreas especialmente vulneráveis a este risco, sobretudo nos
locais onde o cordão dunar longilitoral se encontra a sofrer intensa ação erosiva.
Sendo expectável que ocorra em qualquer momento, com uma periodicidade incerta e aleatória,
considera-se que a probabilidade de ocorrência de galgamentos oceânicos que venham a afetar o Município
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da Figueira da Foz é Média-alta, em função das características físicas de alguns trechos do litoral, em
particular a sul da foz do Mondego e das condições bastante variáveis do regime de ondulação e agitação
marítima.
Na análise da gravidade, face à manifestação deste risco, o impacto será Acentuado, em função das
condicionantes físicas do terreno e do estado de agitação do mar que poderão provocar inundações e
destruição parcial de habitações, acessos de praia e acessos rodoviários. Os impactos de cariz
socioeconómico são acentuados, já que poderá provocar um corte na atividade funcional da comunidade,
perdas económicas significativas, uma vez que estamos na presença de um espaço direcionado ao turismo,
razão pela qual deverá vir a ser necessária ajuda financeira.
O ambiente poderá sofrer impactos moderados, com particular incidência na destruição do cordão dunar
longilitoral e na degradação de vegetação dunar, e em casos extremos na hipótese de afetar o equilíbrio
ambiental no estuário através da proximidade de contacto na área da Cova-Gala. Já no que respeita à
gravidade para a população, a manifestação deste tipo de risco, pelo seu carácter imprevisível, poderá
provocar feridos e até mesmo vítimas mortais, bem como a mobilização de pessoal técnico para solução
provisória do problema e retirada de pessoas por um período de 24 horas.
Por todos os aspetos evidenciados, considera-se que o grau de risco relativamente à ocorrência de
episódios de galgamentos costeiros no Município da Figueira da Foz como ELEVADO (Quadro 49).

Quadro 49 - Classificação descritiva do Risco de Galgamentos Costeiros para o Município da Figueira da Foz
Gravidade
Perigo

Galgamentos Costeiros

População

Ambiente

Socioeconómica

Acentuada

Moderada

Acentuada

Probabilidade

Risco

Média-alta

Elevado

Cheias e Inundações
As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, provocados por precipitações moderadas e
prolongadas ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade. Este excesso de precipitação faz
aumentar o caudal dos cursos de água, originando o transbordo do leito normal e a inundação das margens
e áreas adjacentes.
A intervenção humana é um dos fatores que mais tem contribuído para o aumento dos efeitos das cheias
e inundações, sobretudo ao nível da impermeabilização do solo nas áreas urbanas, visto que potenciam o
escoamento superficial das águas pluviais ao invés da sua infiltração. Frequentemente são implantadas
estruturas nas linhas de água e nas planícies de inundação (pilares de pontes ou viadutos, muros e edifícios)
que potenciam o constrangimento do curso de água, provocando uma rápida subida do nível de água
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causando periódicas afetações nas áreas mais baixas das localidades expostas, às quais, no caso particular
da Figueira da Foz, se associam as questões das marés que afetam os níveis freáticos.
Os principais problemas da bacia do rio Mondego surgem nos campos agrícolas do seu troço, a jusante
de Coimbra, e devem-se não só ao próprio Mondego como também à contribuição dos seus principais
afluentes (Alva, Ceira, Arunca, Ega, Pranto). Contudo, a maioria das áreas mais vulneráveis à inundação
foram protegidas aquando das obras hidráulicas do plano de regularização do Mondego, através da
construção de diques, barragens e infraestruturas estratégicas para laminar caudais e por conseguinte
minimizar os efeitos inerentes às pontas de cheia.
A regularização de caudais por barragens tem-se demonstrado eficaz para pequenas cheias, mas oferece
pouca proteção em caso de cheias de grande dimensão.
Neste domínio, o Município da Figueira da Foz apresenta áreas especialmente sensíveis a este tipo de
risco, o qual é caracterizado de elevada vulnerabilidade face à ocorrência de cheias, em função da sua
orografia plana junto ao Mondego, com alguns vales que se transformam em canais de inundação.
Saliente-se que parte do Município da Figueira da Foz, pela sua proximidade e exposição ao Rio Mondego,
é altamente vulnerável às consequências resultantes da manifestação do risco de cheia e/ou inundação,
com destaque para as freguesias de Buarcos e Ferreira-a-Nova (em particular nos territórios das agregadas
Freguesias de São Julião e Santana, respetivamente), Vila Verde, Maiorca, S. Pedro e Alqueidão. Para além
destas, mais relacionadas com as cheias do Mondego, deve ser feita também uma referência à possibilidade
de cheias repentinas que podem afetar as Freguesias de Tavarede, Buarcos e Vila Verde, originadas pelas
ribeiras provenientes da Serra da Boa Viagem - Ribeira de Tavarede, Vala de Lagoas e Ribeira de Carritos
– em particular quando em situações de preia-mar.
Pode-se então considerar que a probabilidade de ocorrência de cheias e/ou inundações no Município da
Figueira da Foz é Média-Alta, visto que existem registos regulares de incidentes e razões fortes para
ocorrer uma vez em cada cinco anos. No que se refere às cheias rápidas, estas têm vindo a ser muito
comuns (frequência mesmo anual) nas zonas baixas do espaço urbano da Figueira da Foz.
Na análise da gravidade, face às cheias no Município da Figueira da Foz, o impacto será de forma geral
Acentuado em função das suas características físicas, das áreas inundáveis, vias de comunicação e
aglomerados populacionais afetados, o qual poderá resultar um número significativo de pessoas retiradas
por um período superior a 24 horas, associado a danos significativos que exigem o pedido de meios e
recursos externos.
O grau de gravidade socioeconómico é acentuado visto que alguns serviços podem ser afetados, e em
função dos danos será necessária assistência financeira, obrigando a um funcionamento parcial da
comunidade. O impacte no ambiente será reduzido, registando-se apenas a remota possibilidade de
contaminação dos cursos de água e dos lençóis freáticos, embora em termos agrícolas as questões de
índole ambiental acabem por ser benéficas.
Neste contexto, o grau de risco face a ocorrência de cheias e inundações no Município da Figueira da Foz
é ELEVADO (Quadro 50).
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Quadro 50 - Classificação descritiva do Risco de Cheias e Inundações para o Município da Figueira da Foz
Gravidade
Perigo

Cheias e Inundações

População

Ambiente

Socioeconómica

Acentuada

Reduzida

Acentuada

Probabilidade

Risco

Média-alta

Elevado

Acidente no Transporte Rodoviário ou Ferroviário de Matérias Perigosas
De acordo com a legislação portuguesa em vigor, são consideradas mercadorias perigosas as substâncias
ou preparações que devido à sua inflamabilidade, ecotoxicidade, corrosividade ou radioatividade, por meio
de derrame, emissão, incêndio ou explosão, possam provocar situações com efeitos negativos para o
Homem e para o Ambiente. Os acidentes associados ao transporte de mercadorias perigosas necessitam
de atenção especial, pelas consequências que podem originar ao nível da segurança, da saúde e do bemestar das populações, bem como da qualidade ambiental em geral.
As causas de acidentes envolvendo matérias perigosas (MP) podem ser inúmeras, no entanto, deverão ser
consideradas por tipificação de categorias. É de realçar que o trânsito rodoviário de MP em Portugal
constitui cerca de 10 % da totalidade de mercadorias transportadas, de acordo com as estatísticas
publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística. O transporte de MP abrange uma série aproximada de
60 grupos de matérias, com predominância para os combustíveis líquidos (gasolina, gasóleo e fuelóleo) e
combustíveis gasosos (propano e butano), que contribuem em 70 % da totalidade do transporte de MP.
Os acidentes com o transporte de MP acontecem com frequência e requerem precauções e cuidados
específicos para os controlar ou para desenvolver ações que minimizem o seu impacto. Perante um
acidente com MP a primeira ação a desenvolver é a da identificação da matéria em causa. Existem vários
modelos básicos de identificação, os quais variam em função do lugar e tipo de atividade, tipo e forma do
recipiente, sinais e cores, placas e etiquetas, fichas e documentos e aparelhos de deteção e medida.
Relativamente à suscetibilidade no transporte de MP no Município, destacam-se os quatro eixos
rodoviários mais importantes, designadamente a A14, A17, IC1 e EN111 que se revestem de extrema
importância pelo seu impacto no território municipal e regional.
Em termos ferroviários, como referido anteriormente, o Município encontra-se servido pela linha do
Oeste e pelos Ramais de Alfarelos e Figueira da Foz, embora este último esteja presentemente desativado.
No Município da Figueira da Foz o risco de acidentes com o transporte de MP considera-se elevado nas
zonas mais sensíveis, concentrado nas principais vias rodoviárias (A14, A17, IC1 e EN111) e ferroviárias
que adquirem uma importância maior devido à ligação destas ao Porto da Figueira da Foz, sendo reduzido
ou moderado na maioria das vias de comunicação do Município.
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Um acidente envolvendo o transporte de MP no Município da Figueira da Foz poderá ocorrer em algum
momento, com uma periodicidade incerta e aleatória, quer por via ferroviária, quer por via rodoviária.
Assim sendo, considera-se que a probabilidade de ocorrência de acidentes desta natureza é Média-alta
em função do fluxo de transporte de MP nas principais vias de comunicação do Município, em particular
nas autoestradas que atravessam os setores menos povoados do território municipal.
Na perspetiva da gravidade, face à manifestação de um evento desta natureza e em função do tipo de
produtos transportados, considera-se que o impacto no ambiente poderá assumir uma severidade
Acentuada, com a possibilidade de originar repercussões ambientais com efeitos a longo prazo. No
aspeto socioeconómico o impacto assume-se moderado, podendo provocar constrangimentos para a
comunidade e provocar disrupção em alguns serviços, bem como algumas perdas financeiras.
No que respeita à gravidade para a população, também entendida como moderada, estes eventos
constituem uma ameaça imediata ou retardada à saúde pública, sobretudo pelo contacto direto com a
matéria derramada oua libertação de nuvens tóxicas de fumo, que podem causar um aumento significativo
do número de pessoas com necessidades de tratamento médico hospitalar e excecionalmente vítimas
mortais, bem como a mobilização de pessoal técnico e retirada de pessoas por um período de 24 horas.
Neste contexto, o grau de risco para acidentes no transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias
perigosas no Município da Figueira da Foz é ELEVADO (Quadro 51).

Quadro 51 - Classificação descritiva do Risco de Acidente no Transporte de Matérias Perigosas para o Município da
Figueira da Foz
Gravidade
Perigo

Acidente no Transporte
Rodoviário de Matérias
Perigosas

Probabilidade
População

Ambiente

Socioeconómica

Moderada

Acentuada

Moderada

Risco

Média-alta
Elevado

Acidente no Transporte
Ferroviário de Matérias
Perigosas

Moderada

Acentuada

Moderada

Média-alta

Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário ou Ferroviário
Os acidentes graves de tráfego estão diretamente relacionados com a existência e complexidade da rede
de infraestruturas presente no território em análise.
No que respeita a acidentes de tráfego rodoviário, estes envolvem veículos a circular em vias de
comunicação rodoviária. Pode ocorrer quando um veículo colide com outro, quando colidem vários
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veículos, quando há a colisão de um veículo com peões, quando há a colisão com outros objetos, ou
mesmo por despiste, resultando do evento danos materiais mais ou menos avultados, feridos ou possíveis
mortos.
O fator humano tem uma grande influência nos acidentes rodoviários. O comportamento incorreto dos
condutores, conjugado com a falta de manutenção dos veículos e a deficiente construção de algumas
estradas contribui decisivamente para a sinistralidade rodoviária.
Assim salienta-se a forte relação funcional em termos de comunicações rodoviárias entre os municípios
da Figueira da Foz e Coimbra, onde se destaca a ligação através da A14 e da EN111. De destacar que não
existem pontos negros de acidentes rodoviários no Município, apesar de se verificarem alguns acidentes
ao longo da rede viária principal.
Como se sabe, a sinistralidade rodoviária em Portugal é um problema bastante importante, uma vez que
o país possui uma das mais elevadas taxas da Europa neste domínio. Como tal as autoridades municipais
devem estar preparadas para lidar com este tipo de eventualidades.
Relativamente a acidentes de tráfego ferroviário, este tipo de acidentes envolvem quase sempre uma
grande necessidade de mobilização de meios, quer seja no socorro a possíveis vítimas, quer seja na limpeza
e desobstrução das vias. Um fator preponderante que muitas vezes condiciona estas operações é a
inexistência de acessos à linha férrea.
O Município encontra-se servido pela linha do Oeste que, partindo da freguesia de Buarcos, atravessa as
freguesias de Alqueidão, Paião e Marinha das Ondas, ligando a Figueira da Foz a Sintra. O Município é
também servido pelo Ramal de Alfarelos que atravessa as freguesias de Buarcos e Vila Verde que liga a
Cidade da Figueira da Foz à Linha do Norte e consequentemente à Cidade de Coimbra principal Pólo
dinamizador da região. Existe ainda no Município um outro ramal, que contudo se encontra descativado,
o qual atravessava as freguesias de Tavarede, Vila Verde, Alhadas e Ferreira-a-Nova, ligando a Figueira da
Foz à Pampilhosa e consequentemente as Linhas do Norte e da Beira Alta. Pode-se por isso dizer que,
apesar de improvável, existe no Município o risco real de ocorrer um acidente ferroviário.
Neste sentido, após o exposto, a probabilidade de ocorrência de acidentes graves rodoviários considerase Média-Alta, considerando-se Média para os acidentes graves ferroviários.
Em termos de gravidade, na possibilidade de uma ocorrência desta natureza destaca-se a afetação principal
ao nível da população, com especial relevância ao nível de um acidente grave de tráfego ferroviário, o qual
pode envolver um número considerável de pessoas afetadas, classificando-se assim como Acentuada.
Relativamente ao impacto no ambiente, em ambas as tipologias de acidente não se identificam graves
consequências ambientais, sendo os possíveis impactos bastante localizados e reduzidos. No aspeto
socioeconómico, estas ocorrências podem provocar alguma disrupção na comunidade e alguma perda
financeira, seja pelas medidas e ações perante um sinistro desta natureza, assim como pela interrupção e
constrangimentos na circulação perante um cenário de acidente grave, com mais incidência ao nível do
transporte ferroviário.
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Deste modo, apesar das diferenças ao nível das classificações da probabilidade e gravidade para os dois
tipos de acidentes de tráfego, ambos apresentam um grau de risco ELEVADO (Quadro 52).

Quadro 52 - Classificação descritiva do Risco de Acidentes Graves de Tráfego para o Município da Figueira da Foz
Gravidade
Perigo

Acidente Grave de
Tráfego Rodoviário

Probabilidade
População

Ambiente

Socioeconómica

Moderada

Reduzida

Reduzida

Risco

Média-alta
Elevado

Acidente Grave de
Tráfego Ferroviário

Acentuada

Reduzida

Moderada

Média

Acidentes Industriais
Qualquer estabelecimento industrial, face aos produtos utilizados ou processo de fabrico, é indutor de
riscos de menor ou maior dimensão que podem atingir o tecido socioeconómico envolvente, podendo
originar acidentes graves de grande escala.
Um acidente grave associado à atividade industrial geralmente é um acontecimento que envolve emissão
de substâncias, incêndios ou explosões de grandes proporções, resultante de desenvolvimentos
incontrolados ocorridos durante o funcionamento de um estabelecimento industrial. Saliente-se que estes
eventos perigosos podem constituir uma ameaça imediata ou retardada para a saúde pública
(consequências graves ao longo do tempo, nomeadamente no que concerne ao período de latência de
doenças nas pessoas com maior exposição ao risco) e meio ambiente, sobretudo quando ocorrem
descargas acidentais de poluentes para linhas de água ou derrames de matérias perigosas que por
escorrência ou infiltração contaminam as linhas de água, tanto superficiais como subterrâneas.
As atividades industriais predominantes no Município encontram-se associadas a alguns sectores que pelo
tipo de produtos manuseados, fabricados ou armazenados, poderão ser consideradas de risco potencial.
Assim sendo, o risco de acidentes graves industriais no Município da Figueira da Foz encontra-se
maioritariamente associado às Zonas Industriais existentes.
Sendo expectável que ocorra em qualquer momento, e tendo em conta que é considerada regular a
ocorrência de incidentes em diversas atividades industriais do Município, apesar de maioritariamente
controlados e mitigados com prontidão a nível interno nas unidades industriais, também muito devido às
rigorosas medidas preventivas existentes neste tipo de atividades, considera-se assim que a probabilidade
de ocorrência de acidentes industriais graves que venham a afetar o Município da Figueira da Foz é Médiaalta, em função da quantidade, dimensão e características das atividades industriais implantadas no
Município.
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Na análise da gravidade, face à manifestação de um evento desta natureza, o impacto será de forma geral
Acentuado. Em função do tipo de produtos manuseados, fabricados ou armazenados nas unidades
industriais existentes no território municipal, estes poderão causar impactes ambientais com efeitos
duradouros. No aspeto socioeconómico o impacto também se considera acentuado, visto que poderá
levar a consequências profundas no tecido económico municipal, caso a afetação atinja diversas unidades
industriais, através, por exemplo, do efeito dominó da ocorrência, seja ao nível do acidente em si ou da
relação produtiva entre várias unidades industriais interdependentes, ou ainda caso o acidente afete uma
unidade industrial com peso significativo na economia e emprego local. Considera-se assim que um
acidente industrial grave pode provocar constrangimentos no normal funcionamento da comunidade assim
como pode levar a uma perda significativa e assistência financeira necessária.
No que respeita à gravidade para a população, estes eventos constituem uma ameaça imediata ou
retardada a saúde pública sobretudo pela libertação de nuvens tóxicas de fumo e derrame de matérias
perigosas, que podem causar um significativo número de pessoas com necessidades de tratamento médico
hospitalar e excecionalmente vítimas mortais, bem como a mobilização de pessoal técnico e retirada de
pessoas por períodos superiores a 24 horas.
Neste contexto, o grau de risco para acidentes industriais que afetem o Município da Figueira da Foz é
ELEVADO (Quadro 53).

Quadro 53 - Classificação descritiva do Risco de Acidentes Industriais para o Município da Figueira da Foz
Gravidade
Perigo

Acidentes Industriais

População

Ambiente

Socioeconómica

Acentuada

Acentuada

Acentuada

Probabilidade

Risco

Média-alta

Elevado

Incêndios Urbanos
Os incêndios urbanos tem um carácter pouco previsível, visto resultarem na quase totalidade dos casos
da negligência humana. Atos do quotidiano como cozinhar ou fumar, ligar o aquecimento, acender velas,
os candeeiros a gás e a petróleo, deficiências na instalação elétrica ou nos aparelhos elétricos e a falta de
cuidado com as lareiras estão entre os principais fatores que originam esta tipologia de risco. Edifícios em
construção, em obras de remodelação ou abandonados são também possíveis focos deste risco. Os
incêndios urbanos podem ainda ser despoletados por causas naturais como ventos fortes e sismos, ou
podem também ter origem criminosa.
Vários são os perigos associados a fogos urbanos. Como são exemplos os danos estruturais nos próprios
edifícios (ou edifícios vizinhos), a queda de objetos e mobiliário, a exposição a atmosferas perigosas
constituídas por gases tóxicos e fumos.
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Os incêndios que ocorrem no interior de edifícios apresentam riscos específicos devido à concentração
de calor, fumo e gases. No caso das vítimas mortais dos incêndios a sua maior parte não morre em
função das queimaduras mas sim da asfixia devida aos gases tóxicos e fumos respirados, sendo por isso
mesmo, frequente as vítimas não chegarem a ver as chamas do próprio incêndio.
Numa análise ao Município da Figueira da Foz, mesmo tendo em conta a grande dimensão da malha urbana,
é de realçar a presença de um centro histórico constituído no essencial pela Zona Velha e pelo designado
Bairro Novo no centro histórico de Buarcos que, pelas suas características construtivas e pela idade das
edificações, levou a identificá-las como as principais áreas vulneráveis, embora os sectores centrais dos
aglomerados rurais devam também ser considerados áreas vulneráveis.
Os edifícios situados nos Centros Urbanos Antigos têm uma história e significado que os tornam especiais
no imaginário das populações, razão pela qual prejuízos resultantes de um incêndio dificilmente podem
ser compensados por qualquer seguro.
Pode assim concluir-se que apesar da sua imprevisibilidade é possível identificar comportamentos de risco
e áreas mais vulneráveis.
Assim sendo no caso da manifestação deste risco podemos afirmar que a probabilidade é Média. A
gravidade que este fenómeno tem na população é Acentuada pois poderá resultar num elevado número
de feridos ou mesmo vítimas mortais. É ainda expectável que seja preciso evacuar a população por um
período superior a 24h.
Ao nível do ambiente apenas se torna expectável um pequeno impacte sem efeitos duradouros,
considerando-se assim a gravidade como reduzida. Relativamente aos danos que este tipo de acidente
podem provocar na socioeconómica, a gravidade entende-se acentuada, pois poderá levar ao
funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços afetados a ficarem indisponíveis.
Neste contexto, o grau de risco de Incêndios Urbanos para o Município da Figueira da Foz considera-se
ELEVADO (Quadro 54 e Figura 39).

Quadro 54 - Classificação descritiva do Risco de Incêndios Urbanos para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Incêndios Urbanos

População

Ambiente

Socioeconómica

Acentuada

Reduzida

Acentuada

Probabilidade

Risco

Média

Elevado
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Figura 39 – Áreas urbanas da Figueira da Foz com edifícios mais vulneráveis a Incêndios urbanos.
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Incêndios Florestais
Como já foi referido anteriormente a Serra da Boa Viagem e o litoral Norte (Zona Crítica das Dunas do
Litoral – (Portaria nº 1056/2004) são os sectores que apresentam um elevado índice de perigosidade em
função das características das espécies vegetais e da densa mancha florestal, reportando a um elevado
nível de combustibilidade e inflamabilidade. A estas condições associam-se as variáveis físicas, declives
acentuados e exposições a Sul que aumentam assim a perigosidade. Porém, e tendo em consideração que
a mancha florestal do Município da Figueira da Foz perfaz uma área de 19 414 hectares (51,4% do território
municipal, com base na COS90), sendo as principais espécies presentes no território o pinheiro bravo e
o eucalipto (16,6 km2, representando cerca de 86% da área florestal e 2,1 km2, representando cerca de
11% da área florestal respetivamente), parece não ser de negligenciar todos os sectores Norte e Sul que
se encontram cobertos por floresta e que acabam por ser potenciadores da ocorrência de incêndios
florestais.
A probabilidade de ocorrência de incêndios florestais, tendo como ponto de análise o histórico,
caracteriza-se por Média-alta, uma vez que o histórico de incêndios do Município assim o demonstra.
Na análise da gravidade face à manifestação de um incêndio florestal no Município da Figueira da Foz, esta
será de uma forma geral MODERADA, embora se verifique que os impactos na população sejam
reduzidos, sendo de registar na pior das hipóteses um pequeno número de feridos, a necessidade de algum
pessoal de apoio e reforço, causando apenas alguns danos. A gravidade verificada ao nível do ambiente é
moderada, com algum impacto mas sem efeitos duradouros, sendo que ao nível da socioeconómica é
igualmente moderada, devido a algumas atividades ligadas ao sector florestal, podendo provocar alguma
disrupção na comunidade, embora inferior a 24h, assim pode resultar ainda uma ligeira perda financeira.
Neste contexto, o grau de risco de incêndio florestal para o Município da Figueira da Foz é considerado
ELEVADO (Quadro 55).

Quadro 55 - Classificação descritiva do Risco de Incêndios Florestais para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Incêndios Florestais

População

Ambiente

Socioeconómica

Reduzida

Moderada

Moderada

Probabilidade

Risco

Média-alta

Elevado
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Acidentes de Poluição
Na análise a esta tipologia de risco pode haver uma relação com acidentes industriais, tal como foi referido
anteriormente no ponto a eles dedicado, ou ainda com o transporte e armazenamento de matérias
perigosas. No entanto, a manifestação deste risco pode estar relacionada com outros múltiplos fatores,
como descargas e/ou derrames de substâncias poluentes que por escorrência ou infiltração podem
contaminar os recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos, entre outros. Assim, de uma maneira
geral, a manifestação de eventos desta natureza, em função das características físicas e respetivo
enquadramento geográfico, poderá comprometer a utilização de recursos e colocar em risco a saúde
pública dos munícipes e a própria sustentabilidade ambiental, cujos sectores mais suscetíveis acabam por
estar próximos de áreas industriais ou da rede viária - por exemplo o estuário do Rio Mondego. Deste
modo, uma das principais preocupações centra-se também na possibilidade de contaminação das águas
subterrâneas, e o consequente uso para consumo humano.
As dificuldades associadas à correção de solos e aquíferos e a falta de critérios de qualidade ambiental que
levem em consideração fatores específicos do local contaminado têm dificultado as ações de controlo
ambiental, assim como a das partes responsáveis pela contaminação. De referir neste particular as áreas
sensíveis do ponto de vista ambiental, como as Lagoas da Vela, Braças e Salgueira, onde as práticas agrícolas
e/ou atividades pecuárias são fatores de preocupação no âmbito da poluição dessas massas de água,
particularmente através dos processos de eutrofização, como já foi observado num passado recente.
No Município da Figueira da Foz tem que se salientar a forte implantação de indústrias que manuseiam
diariamente com produtos que podem ser perniciosos para o meio ambiente. Do tecido empresarial
presente no Município destacam-se a Soporcel, a Celbi, a United Resins, a Microplásticos, a Plasfil e a
Central Termoelétrica de Lares devido à perigosidade dos produtos que produzem e armazenam e que
em caso de acidente vão afetar de forma direta ou indireta as áreas sensíveis do ambiente estuarino do
Mondego.
Importa ainda referir o porto da Figueira da Foz e toda a atividade portuária daí inerente, assim como o
tráfego marítimo ao largo do Município que poderá também causar impactos nocivos na qualidade das
águas.
É ainda importante considerar eventuais impactos provenientes dos municípios vizinhos, nomeadamente
Pombal, Soure, Montemor-o-Velho e Cantanhede. Saliente-se que em caso de acidentes de poluição com
impacto nos recursos hídricos o Serviço Municipal de Proteção Civil deve alertar de imediato os
organismos do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (ARHC), garantindo uma
atuação articulada.
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Apesar de ser expectável que ocorra em qualquer momento, com uma periodicidade incerta, aleatória e
com fracas razões para ocorrer, considera-se que a probabilidade de ocorrência de acidentes de poluição
que venham a afetar o Município da Figueira da Foz é Média, sendo de destacar os incidentes de
Dezembro de 1992 com derrame de aproximadamente 800 ton. de Crude, que afetou 20 km’s da linha
de costa, obrigando a ações de limpeza que decorreram ao longo de dois meses, o de Agosto de 1998
também com derrame de cerda de 500 Ton. de Crude e finalmente o incidente de 2009 com derrame de
cerca de 100 Litros de nafta, que obrigou à intervenção de meios locais e regionais.
Na análise da gravidade, face à manifestação de um acidente de poluição que venha afetar o Município da
Figueira da Foz, o impacto será de forma geral moderado, mas no ambiente poderá causar impactes com
efeitos a longo prazo devendo por isso ser a gravidade considerada Acentuada. O grau de gravidade
socioeconómico é moderado, visto que há alguns constrangimentos para a comunidade, provocando
disrupção em alguns serviços e perdas financeiras.
No que respeita à gravidade para a população, as potenciais consequências em termos de saúde pública,
no caso de um acidente desta natureza, seriam de carácter biológico/epidemiológico, levando à
propagação de doenças infeciosas com necessidades de tratamento médico hospitalar e excecionalmente
a vítimas mortais, bem como a mobilização de pessoal técnico e retirada de pessoas por um período de
24 horas.
Neste contexto, o grau de risco para acidentes de poluição que afetem o Município da Figueira da Foz é
ELEVADO (Quadro 56).

Quadro 56 - Classificação descritiva do Risco de Acidentes de Poluição para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Acidentes de Poluição

População

Ambiente

Socioeconómica

Moderada

Acentuada

Moderada

Probabilidade

Risco

Média

Elevado
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Risco Sísmico
A ocorrência de um sismo encontra-se associada à movimentação das falhas geológicas, as quais libertam
uma grande quantidade de energia provocando vibrações numa vasta área circundante, causando danos
nas construções em função da intensidade da ação sísmica e da resistência e qualidade da construção.
De acordo com a carta de isossistas de intensidade máxima- 1996e em função da sismicidade histórica e
atual na escala de Mercalli modificada de 1956, o Município da Figueira da Foz situa-se na zona VII onde se
podem esperar intensidades sísmicas classificadas como “Muito Forte” na quase totalidade do Município,
exceção feita às quatro freguesias mais a sul: Alqueidão, Lavos, Paião e Marinha das Ondas e que se
integram na classificação com intensidades sísmicas máximas de VIII, ou seja, catalogada como “Ruinosa”,
que segundo a mesma escala de efeitos provoca danos acentuados em edifícios de boa construção (Figura
40). Por outro lado, verificamos que segundo o Decreto n.º 41658/1958, de 31 de maio, que regulamenta
a segurança das construções contra sismos, diploma pioneiro no Mundo sobre esta matéria, verificamos
que o município da Figueira da Foz está enquadrado na Zona B (médio risco sísmico) onde se observam
sismos de intensidade VI a VII.
Porém deve ser salientado que a sismicidade histórica e intensidade sísmica revelam que a grande maioria
dos sismos na Região Centro de Portugal não são sentidas pela população e não têm causado graves danos
materiais. Contudo, não é de negligenciar a hipótese de fenómenos de “liquefação”, em particular nos
solos aluvionares e arenosos a sul do município.
As áreas de maior risco sísmico situam-se nos aglomerados populacionais pelas características do
edificado, nomeadamente o património histórico, construção em altura, vias de comunicação e outras
infraestruturas nevrálgicas, algo poderá verificar-se no casco urbano, quer da cidade, quer de alguns dos
principais núcleos populacionais rurais.
Podemos então considerar que a probabilidade de ocorrência de um sismo com impacto considerável no
Município da Figueira da Foz é Baixa, o qual poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais e uma
vez em cada quinhentos anos ou mais, considerando a sismicidade histórica e intensidade sísmica para esta
região.
Na análise da gravidade, face à ocorrência de um sismo de intensidade não superior a VIII na referida
escala de Mercalli, no Município da Figueira da Foz o impacto será de forma geral Moderado, visto que
em termos ambientais poderá causar impactes a curto prazo, sem efeitos duradouros. O grau de gravidade
socioeconómico é também moderado, visto que há alguns constrangimentos para a comunidade,
provocando disrupção em alguns serviços e alguma perda financeira. No que respeita à gravidade para a
população, as potenciais consequências resultam em necessidades de tratamento médico hospitalar e
muito excecionalmente a vítimas mortais, bem como a mobilização de pessoal técnico e retirada de
pessoas por um período de 24 horas.
Neste contexto, o grau de risco face à ocorrência de um sismo que afete o Município da Figueira da Foz
é MODERADO (Quadro 57).
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Figura 40 – Zonamento da Carta de Intensidade Sísmica no Município da Figueira da Foz.
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Quadro 57 - Classificação descritiva do Risco de Sismos para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Sismos

População

Ambiente

Socioeconómica

Moderada

Moderada

Moderada

Probabilidade

Risco

Baixa

Moderado

Tsunami
Os tsunamis são ondas oceânicas ou séries de ondas, provocadas por perturbações muito rápidas no fundo
do oceano como por exemplo sismos, movimentos em massa acima ou abaixo do nível do mar ou mesmo
algumas erupções vulcânicas. Contudo, alguns eventos meteorológicos relacionados com tempestades,
como depressões profundas que causem ciclones e furacões, podem criar as condições propícias para a
formação de ondas bastante acima do normal que não devem ser entendidas como tsunamis, embora por
força do posicionamento latitudinal da Figueira da Foz tal situação dificilmente poderá vir a ocorrer.
Embora os tsunamis sejam de ocorrência esporádica e não previsível, não podemos ignorar que as suas
consequências podem ser devastadoras, logo não podem ser desprezados.
A área do Município da Figueira da Foz mais vulnerável a este risco é naturalmente toda a faixa costeira,
com exceção da Serra da Boa Viagem. Toda a área junto às margens do Rio Mondego poderá também
sofrer consequências, já que é espectável que a onda utilize o canal do rio para progredir para o interior.
Pode então considerar-se que a probabilidade de ocorrência de um tsunami com impacto considerável no
Município da Figueira da Foz é Baixa, sendo que poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais e
uma vez em cada duzentos e cinquenta anos ou mais, considerando o registo histórico do país (no sismo
de Novembro de 1755, o relato do pároco de Buarcos é no sentido de que o tsunami não afetou este
sector da costa, embora o povoamento da altura nada tivesse a ver com o que hoje se observa).
Na análise da gravidade de ocorrência de tsunami o impacto será de forma geral Acentuado, com especial
destaque ao nível da população, tendo em linha de conta que no Município se observam, nos tempos
atuais, núcleos populacionais significativos junto à linha de costa, com especial relevância para a zona
urbana do Município, sendo desta forma expectável que perante este fenómeno se atinja um elevado
número de vítimas mortais, feridos, hospitalizações e retirada de pessoas por um período superior a 24
horas.
Dada a dimensão do impacto, será de perspetivar danos significativos, com elevada perda financeira, sendo
necessária assistência tanto financeira como ao nível de recursos externos para o suporte ao pessoal de
apoio. Deste modo, também ao nível socioeconómico é expectável um impacto acentuado, devido à
presença de importante tecido económico na linha de costa, sendo certa a afetação de muitos serviços,
com especial incidência ao nível do Hospital Distrital, o que agravaria a assistência ao nível da população.
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Em termos ambientais poderá causar alguns impactes a curto prazo, sem efeitos duradouros de uma forma
geral, sendo que as atenções se centrariam quase exclusivamente na destruição do cordão dunar litoral e
na afetação dos terrenos estuarinos.
Neste contexto, o grau de risco face a ocorrência de um tsunami que afete o Município da Figueira da Foz
considera-se MODERADO (Quadro 58).

Quadro 58 - Classificação descritiva do Risco de Tsunamis para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Tsunamis

População

Ambiente

Socioeconómica

Acentuada

Moderada

Acentuada

Probabilidade

Risco

Baixa

Moderado

Movimentos de Massa
Um movimento de massa define-se como todo o deslocamento de rochas ou solos devido a ruturas numa
superfície inclinada. Estes movimentos são fortemente condicionados pela força da gravidade e das
características geológicas (tipo e disposição das rochas no terreno, grau de alteração e fracturação) e
geomorfológicas (declives e erosão ao longo do tempo), sendo desencadeados pela precipitação, ação do
Homem ou mesmo forças extremas, geralmente associadas a sismos ou tempestades.
Este Município, dominado pelas paisagens planas, permite afirmar que este risco dificilmente se manifestará
frequentemente. A tipologia de acidente geomorfológico que mais se manifesta no território municipal da
Figueira da Foz relaciona-se com as quedas de blocos associadas aos calcários da Serra da Boa Viagem,
onde se localizam os principais diferenciais declivosos. Sendo esta também uma área caracterizada por
uma mancha predominantemente florestal, sobretudo nas vertentes voltadas a norte, é necessário especial
cuidado após a ocorrência de incêndios florestais, uma vez que os solos ficam impermeabilizados,
originando uma maior escorrência superficial o que poderá potenciar os movimentos de massa.
A probabilidade de se vir a verificar um movimento de massa no Município da Figueira da Foz é Baixa,
sendo que ao nível da gravidade apresenta classificações distintas. Em relação às consequências na
população, considera-se Reduzida, não se perspetivando afetação direta, apenas em situações muito
excecionais. Ao nível do ambiente os impactos também se preveem com uma gravidade Reduzida, não se
perspetivando efeitos duradouros. Em relação à gravidade na socioeconómica, é considerada Moderada
podendo provocar disrupção na comunidade e alguma perda financeira.
Neste contexto, o grau de risco de ocorrência de movimentos de massa no Município da Figueira da Foz
apresenta-se como MODERADO (Quadro 59).
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Quadro 59 - Classificação descritiva do Risco de Movimentos de Massa para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Movimentos de Massa

População

Ambiente

Socioeconómica

Reduzida

Reduzida

Moderada

Probabilidade

Risco

Baixa

Moderado

Acidente Marítimo no Transporte de Matérias Perigosas e Acidente de Tráfego Marítimo
O transporte marítimo quer de mercadorias perigosas quer de passageiros tem vindo a registar aumentos
significativos nas últimas décadas, circunstância que impõe às autoridades a adoção de novas medidas e a
permanente atualização das regras de segurança, tendo em vista prevenir e evitar a ocorrência deste tipo
de acidentes, aumentando simultaneamente a segurança da navegação das embarcações e das pessoas
embarcadas.
Embora se possa afirmar que a frequência destes eventos não seja significativa, a extensa faixa litoral do
Município faz antever a suscetibilidade deste ao risco de acidentes de tráfego marítimos e no transporte
de matérias perigosas, sendo por isso real a possibilidade de ocorrer ao largo da costa da Figueira da Foz
e que além disso apresenta na foz do rio Mondego, um dos principais portos da região Centro,
aumentando deste modo a circulação de navios que podem transportar matérias perigosas nas águas do
Município.
A probabilidade de se vir a verificar um acidente tráfego marítimo e de transporte de matérias perigosas
é Baixa, sendo que a gravidade apresenta classificações distintas. Em relação aos impactos na população,
consideram-se Moderados, podendo na pior das hipóteses verificar-se feridos pela afetação direta dos
acidentes, obrigando ao seu socorro e assistência. No que respeita à gravidade na socioeconómica,
considera-se Moderada, podendo provocar alguma disrupção na comunidade e alguma perda financeira,
em particular nas atividades pesqueiras. A nível do ambiente, os impactos já serão Reduzidos no caso de
um acidente de tráfego marítimo, sem impactos duradouros, mas no que respeita a um acidente marítimo
no transporte de matérias perigosas já poderão ter uma gravidade Acentuada, pois os impactos terão
efeitos a longo prazo.
Neste contexto, o grau de risco de ocorrência de acidente marítimo no transporte de matérias perigosas
no Município da Figueira da Foz apresenta-se como MODERADO, assim como o grau de risco para a
ocorrência de um acidente de tráfego marítimo (Quadro 60).
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Quadro 60 - Classificação descritiva do Risco de Acidente Marítimo no Transporte de Matérias Perigosas para o
Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Probabilidade

Risco

Moderada

Baixa

Moderado

Moderada

Baixa

Moderado

População

Ambiente

Socioeconómica

Acidente Marítimo
no Transporte de
Matérias Perigosas

Moderada

Acentuada

Acidente de
Tráfego Marítimo

Moderada

Reduzida

Colapso de Pontes, Túneis e Viadutos
Apesar do colapso ou rutura de pontes não ser um fenómeno frequente, a análise da sua manifestação
não deve ser descurada, pois está associada a dois fatores: por um lado a idade e consequente estado de
conservação; por outro o escoamento das águas fluviais que arrasta os sedimentos que fixam os pilares
de uma ponte.
Num Município marcado pela divisão exercida pelo Mondego, as pontes que ligam as duas margens
adquirem uma importância fundamental. No Município da Figueira da Foz faz-se especial enfoque à Ponte
Edgar Cardoso e à Ponte dos Arcos, já que é através delas que as duas margens da cidade e do território
municipal se ligam. Assim, no caso do colapso de uma destas pontes, o principal quantitativo populacional,
na margem direita, fica com o acesso dificultado ao hospital de referência, na margem esquerda, sendo
que o percurso passaria de apenas 5km para cerca de 40km. É correto pensar que a probabilidade de
colapso das pontes esteja ligada a fenómenos extremos como terramotos ou tsunamis, logo a possibilidade
de vítimas na cidade ocorrer simultaneamente com o colapso é expectável.
A gravidade deste risco é ainda exponenciada já que o Município é atravessado por duas autoestradas e
por linhas de caminho-de-ferro de importância supramunicipal, que ao longo do seu curso passam ou
atravessam várias pontes, inclusive sobre o Rio Mondego.
A maior parte das situações de derrocada ou colapso que possam ocorrer na Figueira da Foz são de
pequena ou média dimensão, em vias que não são estruturantes. As consequências daí decorrentes têm
implicações mais localizadas, quer em termos urbanos quer em termos de socorro, sendo que os maiores
constrangimentos previstos nestes casos seriam ao nível da mobilidade da população, bens e serviços.
Neste caso não é expectável que ocorram colapsos ou ruturas de pontes, túneis ou viadutos, não se
encontrando registo histórico de tal tipo de acidentes, sendo a probabilidade Baixa.
A gravidade que este fenómeno tem na população é Moderada pois poderá provocar alguns feridos,
hospitalizações e retirada de pessoas, algum pessoal de apoio e reforço necessário.
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Ao nível do ambiente apenas um pequeno impacte sem efeitos duradouros, considerando-se assim a
gravidade como Reduzida. Relativamente aos danos que este tipo de acidente podem provocar na
socioeconómica, a gravidade considera-se Acentuada, podendo levar a uma disrupção na comunidade,
uma vez que o transporte de bens e mercadorias fica suspenso por tempo indefinido, tendo que se definir
rodovias alternativas, podendo levar a uma significativa perda financeira. O particular destaque no
Município prende-se assim com a Ponte Edgar Cardoso e Ponte dos Arcos, com os graves
constrangimentos ao nível do acesso aos serviços do Hospital Distrital e de alguns estabelecimentos de
ensino, particularmente na acessibilidade dos alunos do sector Sul que frequentam os estabelecimentos
do sector urbano - zona Norte - relativos ao 2º e 3º ciclo e principalmente Secundário.
Neste contexto, o grau de risco de Colapso ou Rutura de Pontes para o Município da Figueira da Foz
considera-se MODERADO (Quadro 61).

Quadro 61 - Classificação descritiva do Risco de Colapso de Pontes para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Colapso de Pontes,
Túneis e Viadutos

População

Ambiente

Socioeconómica

Moderada

Reduzida

Acentuada

Probabilidade

Risco

Baixa

Moderado

Rutura de Barragens
As barragens são infraestruturas fundamentais para suportar as atividades antrópicas, sendo que neste
caso em concreto revestem-se de vital importância para o Baixo Mondego, por ser uma região de elevado
potencial agrícola, constituída por terrenos muito férteis que durante muitos anos esteve fortemente
condicionada por inúmeros fatores de estrangulamento, designadamente cheias de ocorrência frequente,
drenagem agrícola ineficaz, rega com água em quantidade e qualidade reduzida.
A persistência humana aliada ao elevado potencial agrícola dos campos do Baixo Mondego resultou na
criação de infraestruturas de regularização do rio Mondego para controlar as cheias, surgindo desta forma
manchas de ocupação urbana (existente e proposta) nas áreas a jusante das barragens, as quais se
encontram em situação de risco de inundação face a uma eventual rutura de barragem.
A segurança de barragens constitui uma preocupação relevante para as entidades responsáveis públicas
ou privadas, pelos riscos potenciais envolvidos na eventualidade da ocorrência de acidentes ou ruturas,
com os associados impactes sociais, económicos e ambientais. Saliente-se que subjacentes ao risco de
rutura de barragens estão as alterações de funcionamento das barragens ao longo da vida útil, o seu
envelhecimento e o aumento da ocupação nos vales a jusante, que determinam a adaptação do seu
acompanhamento e funcionamento.
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O regulamento de segurança de barragens admite a possibilidade de acidentes excecionais que podem
conduzir à rutura de componentes estruturais das barragens, independentemente da respetiva
probabilidade de ocorrência, causa ou evento atuante. Neste contexto, o cumprimento das disposições
de segurança regulamentares não dispensa a previsão de medidas especiais com vista à proteção de
pessoas e bens, nomeadamente nos procedimentos de defesa não-estrutural conducentes à diminuição
ou mitigação efetiva dos danos a jusante.
Pode então ser considerado que a probabilidade de ocorrência de rutura de barragem a montante do
Município da Figueira da Foz é Baixa, o qual poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais, em
função do grau de segurança na construção das barragens e respetivo acompanhamento técnico das
alterações de funcionamento ao longo da vida útil. Contudo deve ser tido em consideração a possibilidade
de acidentes associados ao comportamento humano (como por exemplo ações terroristas) no domínio
das dinâmicas políticas e sociais, que cada vez mais fragilizam a segurança estrutural.
Certo que os danos e consequências resultantes da rutura de barragem variam em função da capacidade
de armazenamento, quantidade armazenada no momento da rutura, sistema de aviso e alerta e exposição
a jusante da barragem. Na análise da gravidade, face à rutura de uma barragem a montante do Município
da Figueira da Foz (por exemplo, a Barragem da Aguieira), o impacto será de forma geral Moderado em
função das suas características físicas, áreas inundáveis, vias de comunicação, aglomerados populacionais
e distância da barragem ao Município, o qual poderá resultar nalgumas hospitalizações, na retirada de
algumas pessoas por um período superior a 24 horas e alguns danos.
O grau de gravidade socioeconómico poderá ser moderado, visto que há alguns constrangimentos para a
comunidade, provocando disrupção em alguns serviços e alguma perda financeira. O impacte no ambiente
será igualmente moderado, o qual não terá efeitos duradouros em função dos potenciais danos que
possam resultar.
Neste contexto, o grau de risco face a ocorrência de rutura de barragens que afete o Município da Figueira
da Foz considera-se MODERADO (Quadro 62).

Quadro 62 - Classificação descritiva do Risco de Rutura de Barragens para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Rutura de
Barragens

População

Ambiente

Socioeconómica

Moderada

Moderada

Moderada

Probabilidade

Risco

Baixa

Moderado
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Ondas de Calor
Uma Onda de Calor, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), “ocorre quando num
intervalo de pelo menos seis dias consecutivos a temperatura máxima diária é superior em 5ºC ao valor
médio diário no período de referência”. Estas podem ocorrer em qualquer altura do ano, sendo mais
notórias e sentidas pelos seus impactos quando ocorrem nos meses de Verão (Junho, Julho e Agosto).
Estes episódios geotérmicos encontram-se intimamente relacionados com a expansão de massas de ar,
muitas vezes associados às massas de ar quente continentais, destacando-se as provenientes do Norte de
África, podendo causar efeitos nocivos sobre as pessoas e provocando o agravamento de certas doenças,
com o aumento potencial dos óbitos, assim como consequências nefastas sobre as culturas agrícolas, com
perdas económicas sobre o meio ambiente, como é a proliferação e o favorecimento de grandes incêndios
florestais.
As ondas de calor são fenómenos meteorológicos esporádicos mas recorrentes, caracterizadas por
períodos de calor intenso, com duração de vários dias e associados ao aumento da morbilidade e da
mortalidade. A principal causa de morte diretamente atribuída ao calor está relacionada com uma
exposição intensa do corpo a temperaturas altas e humidade relativa baixa por um período significativo
de tempo, sendo que uma onda de calor terá consequências mais dramáticas sobre população mais
suscetível, como é o caso de idosos ou indivíduos com historial clínico do foro cardiovascular e
respiratório.
Tendo em consideração estes fatores, o Município da Figueira da Foz apresenta várias atenuantes perante
a manifestação de um fenómeno climático deste tipo: o efeito amenizador da temperatura e humidade das
massas oceânicas, pelo contacto direto do Município com o Oceano Atlântico; a morfologia do território,
com valores de altitude que não permitem a intensificação de temperaturas extremas; a presença no
Município de uma unidade de saúde de importância regional, o Hospital Distrital, demonstrando assim
capacidade de recursos para dar resposta a eventuais casos urgentes dos grupos de risco mais sensíveis.
Neste sentido, a probabilidade de ocorrência de uma onda de calor que afete o Município da Figueira da
Foz é Baixa em função também dos dados climatológicos (temperatura máxima diária e temperatura
média diária).
Na análise da gravidade, face à ocorrência de ondas de calor que possam afetar o Município da Figueira
da Foz, o impacto será de forma geral Reduzido. Deste modo, o impacto na socioeconómica considerase reduzido em função da possibilidade de originar alguma perda financeira associada as atividades
profissionais que decorrem ao ar livre e outros danos colaterais com potencial para provocar uma
disrupção na comunidade inferior a 24 horas. No que respeita ao impacto na população considera-se
igualmente reduzido, podendo uma ocorrência desta natureza provocar hospitalizações e retirada de
pessoas (grupos vulneráveis) por um período inferior a 24 horas. Relativamente aos possíveis impactos
causados por uma onda de calor no ambiente, estes consideram-se residuais.
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A publicação do “Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas – Módulo Calor” por
parte da Direção Geral de Saúde (DGD, 2013) vem no sentido de perspetivar todo o processo
operacional em situações de ondas de calor. No entanto a constatação de um número pouco significativo
de situações verificadas nos últimos 50 anos, e em particular os valores térmicos – absolutos e médios –
observados no território municipal (Cordeiro et al., 2012), muito inferiores aos que poem em causa a
saúde humana parecem indicar que apenas nos casos extremos detetados pelas estações meteorológicas
associadas ao SiGER nos setores orientais do município é que o referido plano deve ser assumido. Neste
contexto, a importância do Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas para este
PMEPC reside na informação nela contida que poderá indiciar algumas medidas preventivas de
autoproteção em caso extremos, não espectáveis que ocorram no município da Figueira da Foz pelo baixo
risco do território neste enquadramento derivado do efeito albedo do Oceano Atlântico.
Assim sendo, o grau de risco face à ocorrência de onda de calor que afete o Município da Figueira da Foz
apresenta-se como BAIXO (Quadro 63).

Quadro 63 - Classificação descritiva do Risco de Ondas de Calor para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Ondas de Calor

População

Ambiente

Socioeconómica

Reduzida

Residual

Reduzida

Probabilidade

Risco

Baixa

Baixo

Vagas de Frio
Uma vaga de frio é produzida por uma massa de ar originária na maioria dos casos em regiões
setentrionais, com características gélidas e secas, desenvolvendo-se sobre uma área continental. Salientese que uma Vaga de Frio ocorre quando por mais de cinco dias consecutivos a temperatura mínima é
inferior em 5ºC à temperatura mínima das médias para essa época.
Durante estes fenómenos ocorrem reduções significativas, por vezes repentinas, das temperaturas diárias,
descendo os valores mínimos abaixo dos 0ºC no Inverno. Estas situações estão geralmente associadas a
ventos moderados ou fortes, que ampliam os efeitos do frio.
Em Portugal, a ocorrência de vagas de frio encontra-se geralmente associada ao posicionamento do
anticiclone dos Açores muito para Sul, ou de anticiclones quer junto à Europa do Norte, quer em plena
Península Ibérica (térmicos).
Em função da situação meteorológica que lhes dá origem, as vagas de frio podem ser húmidas quando
associadas a quedas de neve abundantes, ou secas quando associadas a geada.

157

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

A prolongada exposição ao frio pode causar hipotermia e queimaduras, tornando-se ameaçador para a
vida humana, sendo as crianças e os idosos os grupos mais vulneráveis. As vagas de frio potenciam a
paralisação de diversas atividades e a formação de gelo nas estradas, sendo que em muitos casos é a causa
de acidentes rodoviários.
A probabilidade de ocorrência de uma vaga de frio que afete o Município da Figueira da Foz é Baixa em
função dos dados climatológicos que apresentam valores atenuados de temperatura mínima diária e
temperatura média diária, assim como a presença de valores elevados de humidade proporcionado pelo
efeito albedo do Oceano Atlântico que funciona como “amortecedor térmico”.
Na análise da gravidade o impacto será de forma geral Reduzido. Deste modo, o impacto na
socioeconómica é reduzido em função de alguma perda financeira associada a acidentes de viação,
produção agrícola e agropecuária com potencial para provocar uma disrupção na comunidade inferior a
24 horas. O impacto na população também é reduzido, podendo uma ocorrência deste tipo provocar
hospitalizações e retirada de pessoas (grupos vulneráveis) por um período inferior a 24 horas.
Relativamente aos possíveis impactos ambientais que uma vaga de frio pode originar, estes são
considerados residuais.
Neste contexto, o grau de risco face à ocorrência de vagas de frio que afetem o Município da Figueira da
Foz é BAIXO (Quadro 64).

Quadro 64 - Classificação descritiva do Risco de Vagas de Frio para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Vagas de Frio

População

Ambiente

Sócio-economia

Reduzida

Residual

Reduzida

Probabilidade

Risco

Baixa

Baixo

Secas
Sendo a seca uma catástrofe natural com propriedades bem características e distintas dos restantes tipos
de catástrofes, este é entendida de uma maneira geral como uma condição física transitória caracterizada
pela escassez de água, associada a períodos extremos de reduzida precipitação mais ou menos longos,
com repercussões negativas significativas nos ecossistemas e nas atividades socioeconómicas. A região
onde se insere o Município da Figueira da Foz não apresenta geralmente problemas significativos relativos
ao abastecimento doméstico em situação de seca.
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O conceito de seca depende das características climáticas e hidrológicas da região abrangida e dos
impactes inerentes, visto que a ausência prolongada de precipitação não determina obrigatoriamente a
ocorrência de uma seca. Se a situação antecedente de 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 suficiente para colmatar as necessidades de água
indispensáveis às atividades socioeconómicas, não se considera estar perante uma seca.
Geralmente este fenómeno não coloca em perigo as vidas humanas nas nossas regiões, mas acarreta
muitas vezes impactes socioeconómicos significativos na agricultura, agropecuária, abastecimento público,
na indústria e na produção de energia. Além destas consequências temos o favorecimento de condições
que levem à ocorrência e propagação de incêndios florestais, erosão do solo, degradação da qualidade da
água e problemas fitossanitários.
Apesar das situações de seca serem frequentes em Portugal continental, podemos considerar que a
probabilidade de ocorrência de uma seca que afete o Município de Figueira da Foz é Baixa, o qual poderá
ocorrer apenas em circunstâncias excecionais, mas com um impacto diminuto em termos de
abastecimento doméstico, em função das características da rede hidrográfica e infraestruturas disponíveis
para a gestão dos recursos hídricos na Região Centro.
Na análise da gravidade, face à ocorrência de uma seca que afete o Município da Figueira da Foz, o impacto
será Moderado em termos ambientais, não provocando efeitos duradouros na comunidade, contudo
este fenómeno potencia erosão do solo, degradação da qualidade da água associado ao processo de
eutrofização.
O impacto de uma seca na socioeconómica deste Município será reduzido, podendo refletir-se pelas
consequências nefastas e algumas perdas financeiras nas atividades agrícolas, constrangimentos ao
abastecimento público e indústria hidroeléctrica. No que respeita à gravidade para a população, considerase que a gravidade é igualmente reduzida, pelo que as potenciais consequências poderão resultar em
necessidades de acompanhamento médico e técnico em função das consequências resultantes da
degradação da qualidade da água, bem como de populações idosas isoladas com dificuldades de mobilidade.
Neste contexto, observa-se uma rede de captações em planos e pontos de água muito significativo no
território municipal, facto que relativiza significativamente o impacto deste fenómeno no concelho (Figura
41).
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Figura 41 - Rede das Zonas de captação de água no Município da Figueira da Foz.
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Deste modo, o grau de risco face à ocorrência de uma seca que afete o Município da Figueira da Foz é
considerado BAIXO (Quadro 65).

Quadro 65 - Classificação descritiva do Risco de Secas para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Secas

População

Ambiente

Socioeconómica

Reduzida

Moderada

Reduzida

Probabilidade

Risco

Baixa

Baixo

Acidentes de Tráfego Aéreo
Verificando-se um crescimento significativo do tráfego aéreo ao nível regional e por conseguinte o
aumento de acidentes com aeronaves em Portugal, segundo dados do Gabinete de Prevenção e
Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA) em 2009 foram registadas onze quedas de aeronaves
em Portugal, resultando em 20 mortos.
O risco de acidentes aéreos é uma preocupação para o sistema de proteção civil, visto que este tipo de
acidente constitui uma ameaça à segurança e bem-estar das populações.
No Município da Figueira da Foz não existem rotas aéreas pré-definidas, e a única infraestrutura de
logística de apoio aos transportes aéreos e aeronaves em geral é o heliporto do Hospital - apesar de não
estar homologado. Contudo o espaço territorial afeto ao Município da Figueira da Foz é sobrevoado
regularmente por aeronaves ultraleves de desporto e recreio, helicópteros e aeronaves militares, assim
como o rio Mondego serve de ponto de abastecimento para os meios aéreos de combate a incêndio
florestal na região. Constituem áreas de maior vulnerabilidade os principais aglomerados populacionais, o
parque edificado, as vias de comunicação e infraestruturas.
Neste contexto, pode-se considerar que a probabilidade de ocorrência de acidentes aéreos no Município
de Figueira da Foz é Baixa, o qual poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais, considerando o
tráfego aéreo, obstáculos presentes nos pontos mais elevados e condições meteorológicas,
nomeadamente períodos de nevoeiro e ventos fortes.
Na análise da gravidade face à ocorrência de um acidente aéreo no Município da Figueira da Foz, o dano
será de forma geral Reduzido. Em termos ambientais o potencial impacto é reduzido sem efeitos
duradouros. Relativamente aos impactos ao nível socioeconómico são considerados residuais, não sendo
de prever perda financeira significativa. No que respeita à gravidade na população, será também uma
gravidade reduzida face à tipologia do tráfego aéreo que se efetua no Município.
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Assim sendo, o grau de risco face à ocorrência de um acidente aéreo no Município da Figueira da Foz
considera-se BAIXO (Quadro 66).

Quadro 66 - Classificação descritiva do Risco de Acidente Grave de Tráfego Aéreo para o Município da Figueira da
Foz.
Gravidade
Perigo

Acidentes Graves

População

Ambiente

Socioeconómica

Reduzida

Reduzida

Residual

Probabilidade

Risco

Baixa

Baixo

de Tráfego Aéreo

Colapso de Edifícios
As habitações pelo seu estado de abandono e de degradação constituem pontos de elevada
vulnerabilidade, suscetibilidade e perigo. São inúmeras as localidades onde podemos encontrar habitações
em estado avançado de degradação e em risco de colapso. Sem surpresa esta problemática surge
fundamentalmente nas áreas antigas das cidades.
De facto, o perigo de ruína é real e bem evidente, pois na maior parte dos casos, as paredes das casas
apresentam enormes brechas, telhados a cair, estruturas suspensas, havendo o risco de colapso para os
campos agrícolas, para as ruas ou estradas e sobre quem nelas circulam diariamente, ou até mesmo afetar
a estrutura de habitações vizinhas.
Saliente-se que a vulnerabilidade relacionada com a habitação é maior nas localidades que apresentam um
maior número de habitações a necessitar de reparações e nas que têm uma maior percentagem de imóveis
com idade avançada, as quais apresentam uma menor resistência às forças que possam surgir devido a
causas extremas, nomeadamente, sismos, explosões e incêndios.
A probabilidade de se vir a verificar um colapso de edifícios tem que ser considerada Média-baixa, pois
não há perspetiva que ocorra, nem registos ou razões que levem a estimar uma ocorrência deste tipo.
Na análise da gravidade, face à ocorrência de colapso de edifícios no Município da Figueira da Foz, o
impacto será de forma geral Reduzido, visto que o impacto ambiental resultante é diminuto e sem efeitos
duradouros. No que respeita ao impacto na socioeconómica é igualmente reduzido em função da
possibilidade de vir a causar alguma perda financeira associada alguns danos colaterais com potencial para
provocar uma disrupção na comunidade não superior a 24 horas. Os impactos na população também se
apresentam como reduzidos, podendo uma ocorrência desta natureza provocar hospitalizações e retirada
de pessoas por um período não superior a 24 horas.
Neste contexto, o grau de risco face à ocorrência de colapso de edifícios no Município da Figueira da Foz
é considerado BAIXO (Quadro 67).
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Quadro 67 - Classificação descritiva do Risco de Colapso de Edifícios para o Município da Figueira da Foz.
Gravidade
Perigo

Colapso de Edifícios

População

Ambiente

Socioeconómica

Reduzida

Reduzida

Reduzida

Probabilidade

Risco

Média baixa

Baixo

Epidemias
Apesar de não ser considerado no âmbito da avaliação de risco do presente Plano, considera-se pertinente
ressalvar que no âmbito da prevenção e controlo de doenças provocadas pelos vírus das gripes
pandémicas como o H5N1, vulgarmente conhecida por “Gripe Aviária” e o H1N1, Gripe A ou “Gripe
Suína”, o planeamento das ações a desenvolver é de fulcral importância em qualquer nível de risco de
infeção. Contudo, a sua pertinência assume particular intensidade quando a ameaça de uma pandemia se
instala num determinado território, sendo que quando tal se verifica é acionado o Plano de Contingência
do respetivo Agrupamento de Centros de Saúde, de forma a antecipar e gerir o impacto de um surto
epidémico/pandémico.
Nestes Planos de Contingência estão estabelecidos todos os procedimentos que devem ser tomados,
assim como a articulação entre os diversos agentes e o modo de atuação destes. Está ainda estabelecida
uma articulação e complementaridade interinstitucional prioritária da Comissão Municipal de Proteção
Civil com o respetivo Agrupamento de Centros de Saúde, que no caso do Município da Figueira da Foz é
o ACES do Baixo Mondego.
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5.1. Análise dos Riscos mais Relevantes

5.1.1. Erosão Costeira
Erosão costeira é um fenómeno que decorre da interação dos agentes erosivos (mar e vento) com a
superfície continental, medindo-se em termos de taxa de recuo médio da linha de costa durante um
período suficientemente longo, devendo ser entendido como um processo dinâmico de desagregação,
transporte e deposição de materiais.
A erosão costeira e consequente recuo da linha de costa são assim processos naturais de evolução, muitas
vezes incrementados pela ação antrópica não planeada, embora deva também ser referido que mesmo
estes processos podem ser minimizados ou retardados.

Identificação e Caracterização do Perigo
A erosão costeira é um processo induzido por uma combinação de múltiplos fatores, gerados
naturalmente ou como resultado direto ou indireto de atividades antrópicas.
O processo erosivo generalizado e o consequente recuo da linha de costa devem-se a um conjunto de
fatores, entre os quais a elevação do nível médio das águas do mar, a diminuição da quantidade de
sedimentos fornecidos ao litoral na sequência da construção de barragens que impedem a chegada de
sedimentos à foz do rio e a posterior redistribuição pela deriva litoral, a degradação antropogénica das
estruturas naturais devido sobretudo à ocupação desregrada da faixa litoral, ou a obras pesadas de
engenharia costeira.
De um modo geral, todo o litoral apresenta um potencial de vulnerabilidade às ações energéticas do mar,
sendo que a variação deste potencial prende-se com as características físicas de cada local. A
transformação deste potencial de vulnerabilidade para uma situação de risco implica a ameaça a pessoas,
bens e ambiente (Figura 42).
Para uma análise dos fenómenos erosivos que se verificam no Município da Figueira da Foz temos que ter
em linha de conta as características da linha de costa anteriormente descritas, assim como as intervenções
antrópicas de defesa costeira que se têm vindo a desenvolver nas últimas décadas.
A esmagadora maioria do trecho costeiro da Figueira da Foz apresenta condições de base para que venha
a ser afetada hoje em dia, num futuro próximo ou mesmo longínquo, por este fenómeno, uma vez que se
desenvolve a costa arenosa baixa. A exceção é o sector a norte da foz do rio Mondego, onde se destaca
a Serra da Boa Viagem e o Cabo Mondego. Neste, a costa está talhada em arriba, na base da qual se
estende uma plataforma rochosa de abrasão marinha que se prolonga para além da linha de baixa-mar
viva. Para norte deste acidente inicia-se uma faixa de praia arenosa onde as ações antrópicas e as condições
naturais acabam por nos apresentar indicadores atuais de preocupação. Contudo, para sul do Cabo
Mondego a costa inflete para sudeste e depois de Buarcos vai rodando progressivamente para sul, até que
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a cerca de 4 km a sul da embocadura do Mondego, retoma um traçado retilíneo com direção geral SSW
(Cunha, 199911). A sul da foz do Mondego encontram-se os locais mais afetados pela erosão costeira,
sendo que na maior parte deste sector o risco é elevado, observando-se mesmo valores extremos na
Cova-Gala, Costa de Lavos e na Leirosa.

Avaliação das Consequências
Danos materiais: os danos materiais resultantes da erosão costeira encontram-se relacionados com a
destruição, progressiva, do cordão dunar e da linha de costa, destruição de algumas infraestruturas de
apoio balnear, assim como pode levar à destruição de habitações em alguns núcleos urbanos construídos
na linha de costa.
Danos ambientais: os danos ambientais encontram-se, em certa medida, relacionados com os danos
materiais, uma vez que a destruição do cordão dunar e o recuo da linha de costa pode levar a significativos
danos no ambiente, assim como dos ecossistemas locais.
Danos sociais: os danos sociais encontram-se igualmente relacionados com os danos materiais, pois a
destruição do cordão dunar, o recuo da linha de costa levam a que o areal de praia fique reduzido, o que
pode afetar algumas atividades de apoio balnear. Também a destruição de algumas habitações, construções
ou equipamentos urbanos nos aglomerados afetados pode causar constrangimentos na sociedade.

5.1.2 Galgamentos Costeiros
Na sequência do fenómeno/risco anterior, e associado muitas vezes a áreas mais fragilizadas por força da
crescente pressão antrópica exercida sobre o sistema, designadamente para fins lúdicos e balneares, com
consequente intenso pisoteio dos corpos dunares, o processo de erosão na linha de costa é acelerado
através da abertura de corredores de deflação, observando-se assim o potencial dos galgamentos
costeiros, risco que na costa sul do Município da Figueira da Foz ganha contornos muito preocupantes.
Um galgamento costeiro ocorre quando o espraio da onda passa a linha da crista dunar ou a crista de uma
ilha barreira.
Relativamente à suscetibilidade de ocorrência de galgamentos costeiros, há que ter em conta fatores como
o rumo, altura da ondulação e condições do terreno, isto é, a topografia das áreas costeiras devendo darse especial importância na análise ao estado de conservação do cordão dunar longilitoral, elemento que
serve de barreira de proteção em episódios de tempestade.

11

Cunha, P. Proença (1999) - Erosão no troço costeiro Cabo Mondego - Figueira da Foz: controlos naturais/antrópicos e implicações

na gestão do litoral e das adjacentes bacias hidrográficas. IV Simpósio de Hidráulica e recursos hídricos dos países de língua oficial
portuguesa (Comunicações), Universidade de Coimbra, 22p.
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A contínua erosão e acumulação simultaneamente que provocam importantes alterações na costa podem
originar o galgamento costeiro e num curto período de tempo podem provocar inundação ou originar
aberturas de barras de maré.

Figura 42 - Risco de Erosão Costeira no Município da Figueira da Foz.
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Identificação e Caracterização do Perigo
O risco de galgamentos encontra-se obviamente associado à linha de costa arenosa e baixa e por isso
mesmo, esta é a faixa do território onde reside o principal perigo. Contudo seria redutor afirmar que
toda a linha de costa apresenta o mesmo grau de perigosidade, já que na costa ocidental portuguesa as
áreas a sul de promontórios e esporões e onde o cordão dunar estiver mais deteriorado são pontos mais
sensíveis a que se venha a registar um galgamento costeiro.
Os invernos rigorosos são um dos principais fatores causadores de um galgamento costeiro. As fortes
tempestades que se fazem sentir nesta época do ano fazem com que o nível do mar suba e que a ondulação
seja mais forte, e consequentemente aumenta a probabilidade que o espraio da onda passe a linha da crista
dunar e atinja casas, vias, equipamentos baleares ou mobiliário urbano.

Avaliação das Consequências
Danos materiais: Serão sobretudo esperadas perdas materiais ao nível das infraestruturas de apoio de
praia. Algumas paliçadas e passadiços ou até mesmo bares e quiosques. Contudo com o aumento da
gravidade aumenta de igual forma a possibilidade de os danos serem maiores, podendo mesmo atingir
casas e obstruir vias mais próximas das marginais (Avenida Infante D. Pedro - Buarcos, Costa de Lavos e
Cova-Gala).
Danos ambientais: A nível ambiental os principais danos que poderão ocorrer serão a destruição do
cordão dunar e da sua vegetação, assim como a salinização de solos e do estuário do Mondego, assim
como o impacto negativo que poderá causar nos ecossistemas locais.
Danos Sociais: Como foi já referido anteriormente existe a possibilidade de serem afetadas
infraestruturas de apoio de praia, situação que quando não convenientemente solucionada, pode
comprometer a época balnear e causar constrangimentos na sociedade.

5.1.3. Cheias e Inundações
As inundações apresentam-se como fenómenos hidrológicos que podem encontrar-se associados a fatores
naturais (precipitação e cursos de água) como associadas a fatores tecnológicos (rutura de barragens).
Por força da habitual confusão entre as designações de cheia e inundação deve ser esclarecido que ao
longo do plano, as cheias encontram-se intrinsecamente ligadas ao extravasamento dos cursos de água
dos seus leitos, logo é correto afirmar que todas as cheias provocam inundações, contudo é incorreto
assumir o contrário já que nem todas as inundações resultam da ação de cursos de água.
As cheias podem ainda ser divididas em progressivas, que ocorrem com precipitações abundantes mas
não intensas durante um período longo de tempo e afetam sobretudo grandes bacias hidrográficas e as
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repentinas, que são devidas a chuvas de grande intensidade num curto período de tempo e atingem
sobretudo pequenas bacias hidrográficas.
Diversos fatores podem despoletar este fenómeno, desde fatores climáticos, como chuvas intensas ou
prolongadas, a fatores de origem geomorfológica, movimentos de massa que atinjam fundos de vale e
bloqueiem canais fluviais originando cheias a montante, assim como fatores hidrogeológicos, devido à
subida de nível da toalha freática em vales ou depressões topográficas, ou fatores de origem antrópica,
como por exemplo a construção de barragens ou a sua derrocada/rutura. Por fim, há ainda fatores de
origem marinha, como galgamentos da linha de costa ou tsunamis.

Identificação e Caracterização do Perigo
Como referido anteriormente as cheias e inundações ocorrem em função das características geológicas
de impermeabilidade do solo, aliadas aos fatores de elevada precipitação, e aos leitos dos cursos de água,
nomeadamente, no caso do Município da Figueira da Foz, do rio Mondego, quando ultrapassam os seus
leitos de cheia, devido ao seu anormal escoamento ou mesmo à situação de obstrução a jusante. Salientese que poderão mesmo ocorrer situações de inundações por temporais ou precipitações anormalmente
elevadas por força de condições atmosféricas adversas, às quais se observa uma resposta limitada da rede
de escoamento de águas pluviais.
As zonas ameaçadas por cheias atingem apenas uma parte do Município, naturalmente que as freguesias
mais próximas do Mondego e principais afluentes neste sector são as que se apresentam como as mais
suscetíveis de serem atingidas por estes eventos – freguesias de S. Pedro, Vila Verde, Lavos e Maiorca, e
Buarcos (território da ex-freguesia de São Julião), contudo as freguesias de Paião e Ferreira-a-Nova
(território da ex-freguesia de Santana) podem ainda ter alguns problemas, embora sendo expectável que
aqui sejam de menor dimensão.
Em caso de alerta os principais acessos que se encontrem em leito de cheia devem passar a ser de acesso
controlado. A partir da situação de contingência as autoridades deverão restringir o acesso dessas mesmas
vias apenas às equipas de intervenção. As principais vias em risco de serem afetadas pela ocorrência de
uma cheia são a EN111, a A14, assim como a via que efetua a ligação entre Borda do Campo e Soure. No
entanto, não se pode deixar de referir que para além destas, outras vias de importância local podem vir
também a ser afetadas.
Para além das cheias progressivas relacionadas com o rio Mondego, existe ainda a possibilidade da
Freguesia de Buarcos ser afetada por cheias repentinas originadas pelas ribeiras que descem a Serra da
Boa Viagem. Com percursos curtos, estas ribeiras respondem de forma rápida a precipitações intensas
pelo que é normal que estas sejam causadoras de constrangimentos nas zonas mais baixas de Buarcos e
no sector baixo e marginal da área urbana (Freguesia de Buarcos), em grande parte associados a questões
de maior impermeabilização por força da construção ou pelo deficit da rede pluvial destes sectores, sendo
que estas ocorrências podem ainda ser agravadas quando associadas a situações de preia-mar.
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As consequências resultantes das cheias têm efeitos variados, os quais podem ser diretos ou indiretos.
Os efeitos diretos associados a este tipo de eventos são: evacuação e desalojamento de pessoas e eventual
perda de vidas humanas; isolamento de povoações; danificação da propriedade pública ou privada;
submersão e/ou danificação de vias de comunicação e de outras infraestruturas e equipamentos;
destruição de explorações agrícolas e pecuárias; interrupção do fornecimento de bens ou serviços básicos
(água potável, eletricidade, telefone, combustível); e elevados custos nas ações de proteção civil, incluindo
o realojamento e tratamento de vítimas. No que concerne aos efeitos indiretos, uma grande cheia afeta
as atividades económicas por vezes por um período bastante prolongado.

Avaliação das Consequências
Danos materiais: As cheias repentinas geralmente acarretam maiores danos materiais devido à
torrencialidade das águas que mais facilmente arrastam material pesado, podendo mesmo originar a
derrocada de edifícios. As cheias progressivas não são tão destrutivas, contudo podem levar ao corte da
rede viária e apesar de não levarem à destruição do edificado podem provocar elevados danos materiais
sobretudo no seu interior.
Danos ambientais: A nível ambiental o principal dano a apontar é a possibilidade de contaminação dos
cursos de água e dos lençóis freáticos.
Danos Sociais: Ao nível social as cheias podem acarretar problemas como o isolamento de povoações
e da sua população, a destruição de culturas agrícolas, muitas vezes único sustento de algumas famílias e
a destruição de habitações podem originar situações complicadas para os agentes de proteção civil.

5.1.4 Acidente no Transporte Rodoviário ou Ferroviário de Matérias Perigosas
Mesmo cumprindo os requisitos de segurança fixados na legislação, o transporte de mercadorias perigosas
não está isento do risco de acidentes que pode afetar pessoas e bens, cuja verificação implica a necessidade
de uma intervenção rápida e adequada ao tipo de acidente e às características da mercadoria transportada.
Tal objetivo só será possível com o perfeito conhecimento dessas características e das técnicas de
intervenção adequadas às ações de socorro.
O risco de acidentes no transporte de mercadorias perigosas é determinado em função de variáveis que
se encontram associadas à localização das empresas que as produzem, armazenam e comercializam, aos
trajetos utilizados, à intensidade de tráfego automóvel, à frequência de circulação dos veículos de
transporte, às quantidades transportadas e ao perigo inerente aos próprios produtos. Para além do risco
de explosão, o acontecimento iniciador mais comum é a perda de contenção da mercadoria, potenciando
a sua perigosidade, por exemplo, no contacto da mercadoria tóxica com o Homem, da mercadoria
inflamável com uma fonte de ignição ou da mudança de estado físico da mercadoria com alteração das
suas propriedades.
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A perda de contenção pode acontecer por degradação do contentor na sequência de um acidente
rodoviário, uma incorreta operação das válvulas de segurança, ou por ação física interior ou exterior,
como por exemplo, uma ação mecânica, uma ação química, uma ação térmica ou uma ação de
sobrepressões.
Em termos gerais os fenómenos perigosos que se manifestam neste tipo de acidentes - a sobrepressão e
a radiação térmica de explosões, a radiação térmica e fumos nocivos de incêndios, a toxicidade de nuvens
ou derrames tóxicos, entre outros - têm a capacidade de provocar efeitos de grau diverso consoante o
tipo de elementos expostos: o Homem, o Ambiente ou bens materiais.
O Decreto-Lei n.º 322/2000, de 19 de Dezembro, determina que os modelos dos relatórios de acidentes
e a caracterização dos acidentes reportáveis são definidos por despacho do Presidente da Autoridade
Nacional de Proteção Civil.
Assim, de acordo com o Despacho n.º 2338/2001 (2.ª série), de 3 de Fevereiro, deverão ser analisados e
elaborados relatórios de acidentes sobre os acontecimentos ocorridos com o meio de transporte em
trânsito, estacionado ou nas operações de carga ou de descarga, acondicionamento ou estiva, em que se
verifique alguma das seguintes situações: explosão; incêndio; perda de contenção da mercadoria ou queda
de parte ou da totalidade da carga durante o transporte; necessidade de trasfega da mercadoria para outro
reservatório, efetuada fora de um recinto apropriado; morte ou lesões provocadas pela mercadoria
perigosa; intervenção no local de serviços de emergência públicos ou de elementos a cargo da empresa
expedidora ou transportadora.

Avaliação das Consequências
Saliente-se que as causas potenciais de acidentes no transporte de matérias perigosas prendem-se com a
colisão de veículos que provoque um disrupção mecânica do recipiente e por conseguinte a libertação de
matéria, bem como a colisão com objetos fixos que poderá envolver elevada energia cinética existindo a
probabilidade de libertação do material transportado. O capotamento de veículos também é uma das
causas prováveis em função do centro de gravidade elevado e transporte de cargas líquidas, especialmente
em curvas de pendor acentuado, sem descurar as libertações não originadas por acidentes de transporte,
nomeadamente, fugas de tubagens, descargas de válvulas de segurança e discos de rutura.
Numa perspetiva de análise preliminar, os possíveis perigos ou eventos principiadores, podem ser
subdivididos em erros humanos, falhas de equipamentos, falhas de procedimentos e eventos externos.
Quando se verifique a manifestação física do incidente pela perda de estanquicidade do depósito, pode
originar diversos cenários possíveis com distintas consequências, por exemplo: uma fuga de gás inflamável
e tóxico poderá dar origem a um foco de incêndio (ignição imediata); uma explosão de nuvem não
confinada (ignição retardada) ou uma nuvem tóxica (sem ignição).
Pode-se afirmar que nos possíveis cenários de acidentes no transporte de matérias perigosas, os
parâmetros que distinguem as diversas consequências possíveis, designadamente associadas às condições
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meteorológicas (velocidade e direção do vento, humidade relativa, pressão atmosférica), associado ao
pendor e tipo de rutura encontrada. Neste contexto, os principais fatores de risco associado a um
acidente rodoviário envolvendo matérias perigosas são:
•

Fogo: Quando existe fogo há que ter sempre em conta o tipo de agente extintor a utilizar, se
pode ser aplicada a água, entre outros. Por vezes poderá mesmo ser melhor não extingui-lo.

•

Explosão: A possibilidade de explosão estará associada na maioria das vezes ao tipo de
recipiente, “contentor” e ao estado físico do produto. Um caso particular é a BLEVE12, que pode
produzir-se, principalmente por contacto direto das chamas sobre um recipiente onde esteja
contido um gás liquefeito. O caso dos explosivos é diferente já que o risco de explosão está
associado ao produto e normalmente pode produzir-se a explosão por uma ação exterior.

•

Fugas de gás, nuvem tóxica: Pode produzir-se por fuga de um gás nocivo ou pelos produtos
de combustão. É importante controlar a direção e a(s) zona(s) onde se podem manifestar os
efeitos.

•

Fuga de líquidos tóxicos, inflamáveis, corrosivos: O principal risco, à parte do de
inflamação, é o contacto das pessoas com o produto e seus efeitos contaminantes por infiltração
no solo, subsolo, cursos de água naturais, lençóis freáticos, entre outros.

•

Radiações: Geralmente produzidas por substâncias radioativas, devem ser monitorizadas e
controladas.

5.1.5. Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário ou Ferroviário
A sinistralidade rodoviária é o risco tecnológico que mais afeta a população portuguesa, segundo projeções
da Organização Mundial de Saúde, prevê-se que a sinistralidade rodoviária se torne a terceira causa de
morte em todo o mundo em 2020. Portugal é infelizmente reconhecido por estar no topo das estatísticas
a nível europeu, no que diz respeito ao número de feridos, mortos e incapacitados temporários e
permanentes, devido a acidentes rodoviários.
Em consequência dos elevados números da sinistralidade rodoviária, na última década tem-se assistido a
uma atenção redobrada por parte das autoridades rodoviárias, com destaque para a ANSR (Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária) através de diversas campanhas de prevenção e informação. Por outro
lado, assistiu-se à aprovação de leis mais punitivas e pesadas e também a um reforço da ação policial.

12

Boiling Liquid Expandig Vapour Explosion (explosão dos vapores em expansão de um líquido sob pressão). Ocorre quando um

depósito de líquido combustível rompe, fazendo com que o líquido do mesmo entre em ebulição devido à brusca diminuição de
pressão. O contacto dos vapores com uma fonte de ignição dá origem a uma violenta explosão.
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Saliente-se o facto de Portugal possuir o valor mais elevado de atropelamentos mortais. Um estudo
efetuado pelo LNEC sobre a condução em excesso de velocidade em vias urbanas e interurbanas conclui
que uma elevada percentagem de condutores conduz acima e frequentemente muito acima dos limites
legais de velocidade. Por outro lado, o mesmo estudo conclui que nas estradas com uma única faixa de
rodagem com atravessamento de populações somente 15% dos condutores circula a uma velocidade
inferior ao limite máximo permitido.
Este facto do excesso de velocidade em zonas populacionais é importante uma vez que 45% dos
atropelamentos são mortais quando o veículo se desloca a uma velocidade acima dos 50 km/hora, sendo
também de destacar o facto de serem as crianças e os idosos as principais vítimas de atropelamentos, que
é em Portugal a terceira causa de mortes nas estradas.
Por outro lado, muitas vezes os números apresentados são contraditórios entre os diversos organismos
oficiais. Desde logo uma situação a salientar e que pode levar a números contraditórios e não aceites por
toda a sociedade é o facto de em Portugal, ao contrário do que sucede noutros países europeus, só são
contabilizadas como vítimas mortais aquelas que morrem no local do acidente ou durante as primeiras 24
horas, não se fazendo assim a contagem até 30 dias.
Diariamente assiste-se nas estradas portuguesas a um quase total desrespeito pelas mais elementares
regras jurídicas e éticas, que não é mais do que o resultado de uma ausência de códigos de convivência
social rodoviária, existindo também uma generalizada ausência de prudência e bom senso no ato da
condução.
Por outro lado uma das causas que pode estar inerente à situação que se vive nas estradas portuguesas
pode estar relacionada com o sentimento de impunidade que é partilhado pela maioria dos condutores
portugueses, uma vez que há a consciência que na maioria dos casos os excessos praticados só são
excecionalmente fiscalizados e punidos, havendo também muitas vezes uma ausência de uma sanção social.
Já no que diz respeito aos acidentes de tráfego ferroviário podemos afirmar que apesar do número de
acidentes envolvendo comboios, ser consideravelmente reduzido, e destes poucos poderem ser
considerados graves ou muito graves, não se deve presumir que a possibilidade de ocorrência deste tipo
de acidentes seja nula.
À REFER, que é a entidade responsável pela infraestrutura ferroviária, compete-lhe fornecer todos os
dados referentes à localização, tipo e características do acidente, bem como das estruturas envolvidas no
mesmo. Deve igualmente, prestar todo o apoio especializado na sua área de atuação e responsabilidade,
especialmente no que diz respeito ao acionamento do Comboio de Socorro para o local do acidente com
meios diferenciados de intervenção em circulação ferroviária13.

13

No que respeita ao sector do transporte ferroviário, há ainda que ter em conta o Gabinete de Investigação de Segurança e de

Acidentes Ferroviários (GISAF), entidade independente dos restantes atores do sector ferroviário com a missão de investigar os
acidentes, incidentes e ocorrências relacionados com a segurança dos transportes ferroviários.
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Por seu turno, a CP enquanto operador da linha, articula-se na emergência com a REFER, e é responsável
por providenciar apoio em meios humanos e materiais de assistência a transbordo de passageiros não
afetados. As tripulações das composições e/ou funcionários nas estações, são assim responsáveis por
prestar o apoio e assistência inicial às vitimas, até à chegada dos meios de socorro.

Avaliação das Consequências
Danos materiais: Geralmente, em acidentes de tráfego, os principais danos materiais acontecem nas
viaturas que causam o sinistro, mas dependendo da gravidade do acidente, podem resultar danos não só
no próprio eixo viário como também no espaço e edifícios envolventes.
Danos ambientais: É de esperar pouco impacto no ambiente resultante de um acidente de tráfego, mas
não pode ser excluída a hipótese de deflagrar um incêndio caso os combustíveis dos veículos sinistrados
entrem em combustão. Existe ainda a possibilidade de o meio ambiente ser deteriorado pela carga que os
veículos sinistrados transportem.
Danos Sociais: A este nível podemos apontar a possibilidade de corte de via que pode afetar a
socioeconómica local.

5.1.6. Acidentes Industriais
Os acidentes industriais encontram-se associados à ocorrência de um Acidente Grave que é definido
como sendo um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no espaço,
suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente.
Geralmente os Acidentes Graves encontram-se associados a falhas humanas, sendo que entre os principais
causadores destes acidentes encontram-se: concentrações de substâncias perigosas desconhecidas e sem
estudos de análises de riscos, procedimentos de manutenção não executados ou executados de forma
deficiente, formação escassa para o manuseamento de produtos perigosos por parte dos trabalhadores,
planos de emergência internos inexistentes ou inadequados, desconhecimento das substâncias perigosas
armazenadas por parte da população vizinha e das autoridades, falta de registo, estatísticas e informações,
sobre os produtos e acidentes anteriores, deficiente infraestrutura legal e institucional, falta de recursos
humanos e materiais e descuido pelas normas de segurança e higiene no trabalho.

Existem também normas comunitárias que regem a segurança do caminho-de-ferro de toda a União Europeia. A diretiva
2008/110/CE de 16 de Dezembro, relativa à segurança dos caminho-de-ferro da Comunidade, e que altera a Diretiva 95/18/CE do
Conselho, relativa às licenças das empresas de transporte ferroviário e a Diretiva 2001/14/CE relativa à repartição de capacidade da
infraestrutura ferroviária, à aplicação de taxas de utilização da infraestrutura ferroviária e à certificação da segurança, define
Indicadores Comuns de Segurança (ICS) permitindo a avaliação dos Objetivos Comuns de Segurança (OCS).
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Dependendo dos riscos e da perigosidade das substâncias perigosas presentes num estabelecimento, os
tipos de acidentes graves que podem ocorrer são incêndios e explosões, libertação de gases tóxicos ou
derrames de substâncias perigosas.
Um aspeto que não pode ficar esquecido é o efeito dominó, ou seja, facilmente um acidente pode contagiar
as empresas vizinhas levando a que a gravidade da situação escale. Este efeito dominó ocorre geralmente
com incêndios.

Avaliação das Consequências
Danos materiais: Os acidentes industriais podem ocorrer de forma tão diferenciada que os próprios
impactos o serão também, contudo os prejuízos materiais podem ser bastante elevados no caso de o
acidente industrial gerar explosões de grande dimensão. Nestes casos não só as próprias infraestruturas
do complexo industrial poderão ser afetadas como também toda a área envolvente, como por exemplo
as vias de comunicação e zonas habitacionais contíguas.
Danos ambientais: Um acidente industrial pode ter impactos extremamente gravosos para o meio
ambiente, o derrame de alguma substância mais perigosa pode contaminar de forma quase irreversível os
recursos hídricos assim como os solos. Assim como a libertação de gases tóxicos pode levar a que o ar
fique contaminado por um determinado período de tempo - dependente das matérias libertadas e das
condições meteorológicas observadas na altura.
Danos Sociais: Para além das vítimas e danos diretos, os acidentes industriais podem afetar de forma
extrema toda a comunidade. A perda total ou parcial do complexo industrial afeta não só uma unidade
industrial e os seus trabalhadores (questões laborais), como pode afetar todas as empresas que se
encontram a jusante e a montante do processo industrial da unidade. Pode ainda levar a que o tráfego
seja interrompido por um período indeterminado de tempo causando transtorno nas populações vizinhas.

5.1.7. Incêndios Urbanos
Na sociedade atual é cada vez mais evidente a necessidade de preservação dos centros históricos, como
espaços representativos do passado e de extrema importância para o imaginário da população. Por isso a
deflagração de um incêndio nestes locais pode gerar perdas irreversíveis ou consequências económicas e
culturais negativas, criando assim a necessidade de analisar a vulnerabilidade, os atores envolvidos e formas
de atuação e de prevenção em relação ao risco de incêndio nestes espaços.
Os centros históricos, ao longo dos tempos, assistiram a diversas transformações que além da
modernização destes locais, vieram também potenciar novos perigos somando aos já existentes, sendo
que a propensão para deflagrar um incêndio em ambiente urbano aumentou igualmente.
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“Por definição, o fogo resulta de um processo físico-químico caracterizado por uma reação de oxidação
com emissão de calor e luz. Para que ocorra o fogo, devem coexistir combustível, o comburente
(oxigénio), calor (energia) e reação em cadeia. O combustível pode ser definido como qualquer substância
capaz de produzir calor por meio de reação química. O comburente é a substância que propicia a
combustão que, no caso do fogo, é o oxigénio. O calor, por sua vez, é uma forma de energia que se
transfere de um sistema para o outro através de ondas largas. O fogo termina ou é combatido com a
extinção de um destes elementos” (San Martin, 1996). No caso dos incêndios urbanos, atos do quotidiano
como cozinhar ou fumar, ligar o aquecimento, acender velas, candeeiros a gás ou a petróleo, deficiências
na instalação e aparelhos elétricos e a falta de cuidado com as lareiras estão entre os principais fatores
que originam esta tipologia de risco. Edifícios em construção, obras de remodelação ou construções
abandonadas são também possíveis focos de risco. Os incêndios urbanos podem ainda ser despoletados
por causas naturais como ventos fortes e sismos, ou podem também ter origem criminosa.
O incêndio urbano pode ser caracterizado em três fases distintas: ignição, aquecimento e arrefecimento.
Na primeira fase, também conhecida por “pré-flashover”, ocorre o aumento gradual da temperatura. O
risco à vida humana, património ou colapso estrutural é ainda nesta fase muito baixo pois o fogo será
controlado facilmente. Na fase intermédia, também conhecida por “flashover”, ocorre uma mudança súbita
da temperatura, entrando o material do compartimento em combustão. No “pós-flashover”, apesar de
existir ainda o risco de propagação para outros compartimentos, ocorre a partir do pico de temperatura
entrando em declínio.
O momento de “pré-flashover” é o mais importante no combate ao incêndio, pois é neste momento que
os meios de combate são mais eficazes (extintores, hidratantes, sprinklers, ou equipas de primeira
intervenção). Quanto maior for esta fase maior é a possibilidade de se controlar o fogo rapidamente, por
isso é importante que os meios de combate primários estejam em condições de retardar o “flashover” até
à chegada dos bombeiros. Se o “flashover” acontecer a principal tarefa dos bombeiros, se o edifício já tiver
sido evacuado, é evitar que o fogo alastre para os edifícios vizinhos.
Um incêndio urbano tem características intrínsecas bastante diferentes de um incêndio florestal. Se num
incêndio florestal o calor é perdido para a atmosfera, num incêndio num compartimento fechado o calor
fica retido no meio ambiente, catalisando a reação da combustão.
O desenvolvimento de um incêndio dentro de um compartimento está dependente da fonte de ignição,
pois ela pode não ser suficientemente forte para propagar as chamas, depende do fluxo de calor da fase
inicial do incêndio ser suficiente forte ou não para criar novos focos de incêndio e da existência de
combustível e oxigénio no compartimento, caso contrário o incêndio extinguir-se-á por si.

Avaliação das Consequências
Danos materiais: São espectáveis danos no edificado e no espaço envolvente, com a gravidade acrescida
nos quarteirões com construção contígua pois favorecerá a propagação do incêndio.
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Danos ambientais: A nível ambiental, os danos não serão muito elevados, sendo que o fumo será a
principal preocupação.
Danos Sociais: A nível social os danos podem ser irreversíveis, a perda de património histórico é
irrecuperável. A perda de habitações, espaços comerciais ou industriais terão também o seu impacto na
sociedade, apesar de com maior ou menor dificuldade poderem ser recuperados.

5.1.8 Incêndios Florestais
Anualmente os Incêndios Florestais constituem um flagelo para toda a população, tanto a nível nacional
como a nível municipal. O forte mediatismo que o acompanha obriga a que se trate este tipo de risco
com algum cuidado. No entanto, não é propiciador de um número significativo de vítimas mortais ou de
feridos, mas resulta na maior parte das vezes em avultados prejuízos materiais e danos ambientais
elevados. Para além de todas estas consequências dramáticas, subsistem ainda complicações de ordem
social, muitas vezes difíceis de avaliar e quantificar.
Subjacente ao índice de risco extremo está a sustentabilidade de uma produção de elevado valor
económico, assistindo-se nos últimos anos ao encurtamento dos ciclos de corte das árvores sob ameaça
da sua destruição pelo fogo, à diminuição da qualidade da produção, ao abandono crescente da atividade
económica que suporta significativas áreas agroflorestais e à perda continuada de rentabilidade e
competitividade da floresta.
O mapa de risco de incêndio florestal (Figura 43) combina as componentes do mapa de perigosidade com
as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar o potencial de perda face ao
fenómeno. Como atrás referido, este mapa é particularmente indicado para ações de prevenção, quando
lido em conjunto com o mapa de perigosidade, e para planeamento de ações de supressão. No entanto,
dado que a Carta de Risco de Incêndio Florestal elaborada segundo a metodologia da AFN não transmite
uma dimensão do risco relevante para o património florestal do Município, recorre-se à metodologia de
Sérgio Freire, que tem por base as considerações de Emílio Chuvieco (Figura 44), tendo em conta que
esta também é uma metodologia reconhecida pela comunidade científica, com o objetivo de obter uma
outra perspetiva ao nível da classificação do risco de incêndio florestal do Município, onde se denote uma
valorização mais acentuada, nomeadamente nos sectores correspondentes a áreas florestais.
Analisando então o resultado desta metodologia verifica-se que o risco elevado representa 26,5% do
território da Figueira da Foz, enquanto o risco muito elevado se verifica em 21,6%, o que perfaz um total
de 48,1% com risco elevado e muito elevado, demonstrando assim o reflexo direto com a importância da
mancha florestal no território Municipal.
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Identificação e Caracterização do Perigo
Como já foi referido na caracterização física, a Serra da Boa Viagem e o litoral Norte são os sectores que
apresentam um elevado índice de perigosidade em função das características das espécies vegetais e da
densa mancha florestal, reportando a um elevado nível de combustibilidade e inflamabilidade. A estas
condições associam-se as variáveis físicas, declives acentuados e exposições a sul que aumentam assim a
perigosidade.
As maiores manchas florestais registam-se na área noroeste e sudoeste do território Municipal, têm ainda
presença significativa na Serra da Boa Viagem.
A mancha florestal do Município da Figueira da Foz perfaz uma área de 19 414 hectares (51,35 % do
território municipal), sendo as principais espécies presentes no território o pinheiro bravo (16,6 km2
representando cerca de 86% da área florestal) e o eucalipto (2,1 km2 representando cerca de 11% da área
florestal), o que perfaz um valor de 97% destas duas espécies fortemente incendiáveis.
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Figura 43 - Risco de Incêndio Florestal (CRIF, 2009).
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Figura 44 – Manchas Florestais
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Avaliação das Consequências
Danos materiais: são muitas vezes contabilizados apenas os dados relacionados com as perdas diretas
(áreas florestais), ficando por apurar as chamadas perdas de exploração, particularmente nas atividades
empresariais ligadas à exploração de material lenhoso, assim como os prejuízos causados ao nível das
infraestruturas.
Danos ambientais: deriva da combustão (fumo e gases) lançada para a atmosfera, bem como derrames
de produtos afetados pelo incêndio e seu transporte pela água utilizada na extinção, que possam
contaminar solos, linhas de água, entre outros. Por outro lado a destruição do coberto vegetal pode
agravar as consequências das enxurradas aquando períodos de precipitação intensa, nomeadamente nas
áreas com declive mais acentuado, como no caso da serra da Boa Viagem.
Danos Sociais: para além das consequências dramáticas de perda de vidas e da ocorrência de feridos,
subsistem ainda complicações de ordem social resultantes desses danos pessoais cujo impacto é, muitas
vezes, difícil de avaliar e quantificar, como por exemplo a redução direta e indireta dos postos de trabalho.

5.1.9 Acidentes de Poluição
Entende-se como um acidente de poluição todos os eventos indesejáveis e inesperados que ocorrem de
modo não intencional, cujas ações “afetam negativamente a saúde, o bem-estar e as diferentes formas de vida,
o equilíbrio e a perenidade dos ecossistemas naturais e transformados, assim como a estabilidade física e biológica
do território”, através de “substâncias e radiações lançadas no ar, na água, no solo e no subsolo que alteram,
temporária ou irreversivelmente, a sua qualidade ou interfiram na sua normal conservação ou evolução” (Lei de
Bases do Ambiente).

Identificação e Caracterização do Perigo
O Plano da Bacia Hidrográfica do Mondego elaborado pela Administração da Região Hidrográfica do
Centro I.P. considera como riscos de poluição dois grupos de situações distintas, associadas a fontes fixas
e móveis. Nas fontes fixas salientam-se, pela sua especial nocividade ambiental ou elevado risco envolvido,
as seguintes: instalações que apresentam riscos industriais graves; instalações de armazenagem de
combustíveis; instalações industriais que descarregam comprovadamente substâncias perigosas; depósitos
de resíduos industriais; instalações de tratamento de efluentes ou resíduos; instalações de tratamento de
resíduos urbanos ou industriais abrangidos; lixeiras municipais não seladas (ativas ou não) e aglomerados
populacionais sem qualquer instalação de tratamento de águas residuais. Neste domínio, destaca-se
também o gasoduto de alta pressão da TRANSGÁS que atravessa o rio Mondego, o qual apesar de não
apresentar risco de poluição para os cursos de água, na hipótese de uma fuga ou eventual acidente
(incêndio, explosão) potencia a poluição atmosférica através da libertação de gases da combustão.
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Das situações associadas a riscos móveis destacam-se os atravessamentos rodoviários e ferroviários sobre
as principais linhas de água, que em caso de acidente com veículos de transporte de substâncias poluentes
se tornam pontos privilegiados de “contaminação” direta das referidas linhas de água.
Deste modo, a possibilidade de ocorrência de um acidente de poluição no Município da Figueira da Foz
pode manifestar-se através de variadíssimas formas, tendo em conta os vários elementos passíveis de
afetação - o solo, o ar, as superfícies aquáticas, os aquíferos, as linhas de água e o espaço marítimo - e as
diversas fontes de contaminação (como por exemplo as atividades industriais, os espaços de
armazenamento, os depósitos de resíduos, as atividades portuárias, o transportes de matérias perigosas,
as atividades de extração de inertes e as atividades agrícolas e pecuárias).
Deste modo, os principais fatores de perigo para acidentes de poluição neste Município associam-se a
(Quadro 68 e Quadro 69):
•

Atividade industrial: o tecido industrial no Município é significativo e diversificado, com vários
espaços industriais presentes em diversas freguesias, com principal destaque para as zonas
industriais de São Pedro e Ferreira-a-Nova e para as instalações das principais unidades industriais
do Município que têm a sua implantação fora destes aglomerados, casos da Soporcel, Celbi,
Central de Ciclo Combinado de Lares, a Microplásticos SA e a United Resins - Produção de
Resinas, SA. O facto de muitas indústrias lidarem com substâncias perigosas e poluentes constitui
um iminente fator de perigosidade para a ocorrência de um acidente. Dada a natureza das
substâncias usadas pela atividade destas indústrias, um eventual acidente relacionado com o
manuseamento, transporte ou armazenamento destas substâncias poderá originar a
contaminação de solos, do ar, aquíferos ou mesmo linhas de água.

Quadro 68 - Indústrias que lidam com substâncias perigosas.
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Quadro 69 - Estabelecimentos de venda/aplicação de pesticidas.
Estabelecimentos de Venda/aplicação de pesticida

Empresa

Morada

Contacto

Maria Rola Fernandes

Rua Direita, 41, Paião,

Técnico

233940111

Sheila Margarida Medeiros Paço

233950391

Nuno Miguel Ramos Figueiredo

233427374

Paulo António Ferreira Paiva

233920223

Paulo Jorge Araújo Pinto

233945116

Sheila Margarida Medeiros Paço

233942069

Margarida Paiva Fidalgo

3090-425

Maria Donzília Simões

Rua da Fé, 28, Matos –

Loureiro

Marinha das Ondas,
3090-766

Ferreira

e

Alves

Companhia, Lda.

Largo

Tenente

Valadim, 1 Figueira da
Foz, 3080-051

Fernando

Neves

Azenha

Rua da Antena, 32,
Loureiros

-Bom

Sucesso, 3090-456

José

Luís

Cortês

Tomás

Rua das Camélias, 7,
Santa Luza – Lavos,
3090-461

Fidalgo e Belo, Lda.

Rua da Tufeira, 13,
Lavos, 3090-455

De salientar que muitos destes espaços têm proximidade a linhas de água mais ou menos relevantes,
bem como a lugares com alguma importância em termos demográficos:
•

Atividade portuária: sendo o Porto da Figueira da Foz um entreposto do transporte marítimo
com o transporte rodoviário, é um local muito suscetível a acidentes com as trasfegas de bens e
produtos, incluindo substâncias perigosas e poluentes;

•

Vias de comunicação: apresentando o Município vias marítimas, ferroviárias e rodoviárias, todas
elas são suscetíveis a possíveis acidentes com o transporte de substâncias poluentes, salientando
mais uma vez a extensa e diversificada rede rodoviária, com destaque para as autoestradas e
estradas nacionais onde o fluxo de veículos de transporte de materiais e bens é mais acentuado;
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•

Atividades agrícolas: tendo em consideração a significativa expressão da atividade agrícola no
Município, uma vez que apresenta um território com boa propensão natural para determinadas
culturas, e tendo como dado adquirido que a prática agrícola é um dos principais fatores de
poluição dos solos e dos recursos hídricos devido ao uso abusivo ou incorreto de fertilizantes e
biocidas (pesticidas, herbicidas e fungicidas), este é um fator de forte propensão a acidentes de
poluição, principalmente em todo o sector oriental do Município, onde as atividades agrícolas
apresentam maior implantação. O facto da rede hidrográfica municipal estar fortemente
associada a estas atividades no território, facilita os processos de lixiviação dos solos e a
contaminação química das linhas de água, sendo um catalisador da degradação de ecossistemas.
A presença no Município de algumas atividades ligadas ao sector agropecuário também deve ser
equacionada como fator de perigo de poluição, devido à produção de efluentes pecuários.

Avaliação das Consequências
Danos materiais: os danos materiais relacionados com acidentes de poluição estão muito dependentes
da natureza das substâncias em causa, mas em termos gerais destaca-se a afetação de infraestruturas e
materiais relacionados com atividades portuárias e industriais, que poderão ficar irremediavelmente
danificadas.
Danos ambientais: é sobre este aspeto que se centram as maiores preocupações e políticas de
proteção. Neste Município, os danos ambientais provocados por um acidente de poluição poderá trazer
graves consequências para os solos, para a rede hidrográfica e para toda a faixa costeira, e
consequentemente para os ecossistemas e a biodiversidade.
Danos Sociais: os danos sociais encontram-se intimamente relacionados com os danos ambientais, visto
que no caso de afetação de solos diversas atividades económicas poderão ficar comprometidas, assim
como no caso de afetação dos recursos hídricos e da faixa costeira, com repercussões nas atividades
piscatórias, no turismo, entre outros. Por outro lado, a afetação ao nível da saúde por ingestão, inalação
ou contacto com substâncias poluentes poderá ser outra séria consequência ao nível social, com a
possibilidade de afetação de grande parte da comunidade, dependendo da dimensão e das características
do acidente.
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5.2. Análise da Vulnerabilidade

5.2.1. Erosão Costeira
Para facilitar a análise, foi atribuída uma escala com 4 níveis de vulnerabilidade, com base na evolução
recente da linha de costa, de modo a identificar as áreas com maior suscetibilidade de erosão costeira.
Assim, na faixa imediatamente anterior à Serra da Boa Viagem, as localidades de Quiaios e Murtinheira,
apresentam um nível de vulnerabilidade Moderado, sendo que a norte destas localidades a linha de costa
se encontra de uma forma geral em equilíbrio. A faixa correspondente à Serra da Boa Viagem e Cabo
Mondego apresenta um nível de vulnerabilidade Reduzido, justificado pelo facto de constituir um esporão
natural, onde a ondulação vai embater e perder grande parte da energia.
O sector da marginal desde o Cabo Mondego a Buarcos apresenta uma fragilidade elevada (nível de
vulnerabilidade Elevado), em consequência das intervenções antrópicas para a construção de um eixo
rodoviário paralelo à linha de costa e também por se encontrar bastante exposto à ondulação.
A área a montante do porto da Figueira da Foz apresenta relativa estabilização (nível de vulnerabilidade
Reduzido), estando apenas sujeita a pequenas variações morfológicas em função dos rumos da ondulação.
A sul da embocadura do rio Mondego, o risco de erosão é eminente, encontrando-se dividido pelos três
últimos níveis (Moderado, Elevado e Extremo). Assim, o espaço ao abrigo da proteção dos esporões, a
que compreendem as faixas urbanas da Cova-Gala, Costa de Lavos e Leirosa apresentam um nível de
vulnerabilidade Moderado, no entanto as áreas a sul dos esporões são troços com um nível de
vulnerabilidade Extremo, juntando-se também nestas zonas o risco de galgamento, como será explicado
na parte correspondente ao tema. Após esta faixa, surgem troços com um nível de vulnerabilidade
Elevado.
Assim, todo o sector sul adjacente ao porto da Figueira da Foz encontra-se sob ação erosiva, verificandose no terreno que a construção de obras pesadas de engenharia costeira têm um impacto pouco positivo
na proteção do litoral. Se por um lado protege a área a norte do esporão, a sul deste acentua o processo
erosivo (tendo em consideração a direção da deriva litoral Norte-Sul).
É portanto necessária uma intervenção planeada para evitar as intervenções de emergência que acabam
por ser intervenções não planeadas e com consequências no ordenamento do litoral. Uma solução
possível seria a alimentação artificial das praias a sul através da deposição de dragados, extraídos da área
portuária, em vários pontos (Cova-Gala, Costa de Lavos e Leirosa), assim as areias iriam integrar a
corrente da deriva litoral e fornecer mais sedimentos às praias, proporcionando equilíbrio sedimentar.
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5.2.2. Galgamentos Costeiros
Fruto de um contínuo défice sedimentar, o cordão dunar longilitoral no Município da Figueira da Foz
apresenta-se bastante frágil ou em alguns casos já bastante dissipado pela ondulação. Este tipo de
fragilidade torna-se mais preocupante em determinados pontos e /ou sectores. Destaque-se o sector
adjacente ao molhe de proteção da localidade da Leirosa, em que o cordão dunar longilitoral tem vindo a
registar nos últimos meses um continuo recuo erosivo, colocando assim em risco numa hipotética situação
de agitação marítima favorável à ocorrência de galgamentos, parte da marginal da Leirosa e mais grave
ainda, grande parte das habitações do bairro social que se encontra em cotas pouco mais elevadas que o
nível do mar. A solução de emergência que poderá ser equacionada, caso se continue a verificar o recuo
erosivo do cordão dunar longilitoral, será a continuação da construção de uma obra de defesa aderente,
criando assim um “cordão dunar longilitoral” artificial.
Na Costa de Lavos verifica-se situação idêntica à descrita anteriormente na Leirosa, também na área
adjacente ao molhe de proteção da frente urbana. Por outro lado, no sector da Cova-Gala observa-se
outra área de forte vulnerabilidade, pelo facto da área urbanizável se encontrar a um nível mais baixo que
a duna primária, esta sujeita a uma intensa ação erosiva que tem levado a diversos esforços de defesa da
linha costeira, de modo a prevenir possíveis galgamentos.
Com algumas probabilidades de manifestação deste risco não podemos esquecer toda a marginal anterior
à Baía de Buarcos (Avenida D. João II), sector bastante artificializado pelo Homem para a construção de
um eixo rodoviário e por isso bastante sujeito a danos provocados por tempestades marítimas. Recordese a necessidade de intervenções de emergência neste sector por parte do INAG (Instituto da Água) nos
anos de 1999 e 2002.
De referir ainda neste sentido o recente prolongamento em 400 metros do molhe Norte exterior da
barra, dotado de novo tipo de proteção galgável e, conforme já informado em Edital da Autoridade
Marítima Local e da APFF, representa um perigo para a população que se encontre na proximidade quando
a condição da barra estiver condicionada ou fechada, situações assinaladas em período diurno e noturno
no mastro de sinais do Forte de Santa Catarina.

5.2.3. Cheias e Inundações
Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os desastres provocados por cheias têm vindo a aumentar,
como consequência, principalmente, do incremento da expansão urbana em planícies aluviais. A ocupação
humana destas áreas tem-se refletido no agravamento dos danos provocados por cheias, que mesmo em
bacias regularizadas, continuam a ocorrer e a provocar extensas inundações, com perdas humanas e
prejuízos muito avultados.

185

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Ao longo das últimas décadas as tentativas de minimização dos efeitos desses acontecimentos extremos
têm-se pautado por um predomínio absoluto das intervenções puramente técnicas sobre as linhas de água
(barragens, açudes, dique, entre outros), descurando por completo a dinâmica social e geográfica das áreas
suscetíveis de inundação.
A análise do risco de cheia e a gravidade dos seus efeitos é crucial para a decisão sobre medidas de defesa
a adotar contra cheias.
A análise do risco de cheia e a gravidade dos seus efeitos é crucial para a decisão sobre medidas de defesa
a adotar. Entendem-se por vulnerabilidades os elementos que ficam expostos, ou que são afetados por
um evento desta natureza. Conforme pode ser observado nas Figuras 45 e 46, conclui-se que existe um
grande número de lugares ribeirinhos que podem vir a ser afetados, contudo através da análise do
construído, verifica-se que os aglomerados populacionais localizam-se fora das áreas mais vulneráveis,
salvo algumas exceções como o lugar de Lares e alguns pontos da área urbana da Figueira da Foz.
A análise das cheias e inundações no Município é bastante complexa, pois apesar dos caudais do rio
Mondego se encontrarem controlados desde a construção da Barragem da Aguieira, episódios como as
cheias ocorridas no Inverno de 2000/01 e inundações em anos seguintes, em linhas de água afluentes, a
jusante das grandes obras de regularização como o rio dos Fornos e o rio Ceira, demonstram que sempre
que acontecem episódios de precipitação frequente e/ou intensa, associados aos picos de preia-mar,
evidenciam-se as dificuldades de drenagem e retornam as situações de risco. Saliente-se que as freguesias
de Vila Verde, Maiorca, S. Pedro, Alqueidão, Buarcos e Ferreira-a-Nova (nestas últimas duas, os territórios
correspondem às ex-freguesias de São Julião e Santana), são as mais vulneráveis no Município muito por
causa dos afluentes do rio Mondego, que não apresentam nenhum mecanismo de regularização. Nas
situações previsíveis de ocorrência destes fenómenos, em sequência dos avisos meteorológicos do
Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) e Comunicados Técnico Operacionais provenientes do
CDOS de Coimbra, o SMPC mantém-se em acompanhamento permanente articulando-se com esta
unidade orgânica da ANPC. O CDOS de Coimbra monitoriza, em consonância com as informações da
APA/INAG, os caudais do rio Mondego e informa as entidades integrantes do sistema integrado de
operações de socorro das condicionantes previsíveis do evento e, deste modo, o SMPC agiliza os
procedimentos de vigilância e atuação nos locais, onde, criticamente, se verificam mais constrangimentos.
Cada vez mais se constata a ocorrência de inúmeros episódios no Município, sobretudo de inundações,
resultantes da crescente expansão urbana para zonas que por si só apresentam um grau elevado de
vulnerabilidade a este tipo de acontecimentos. Deste modo, as áreas urbanas do Vale das Abadias e do
Vale da Várzea de Tavarede são afetadas com relativa frequência com a subida das águas por força dos
caudais do rio Mondego associados à preia-mar, assim como esporadicamente a área urbana litoral de
Buarcos e o sector ribeirinho da margem direita da cidade. Mas para além das cheias progressivas
associadas ao rio Mondego, a Figueira da Foz tem também alguns problemas com cheias repentinas
associadas às ribeiras originárias da Serra da Boa Viagem. Os principais cursos de água com captação na
Serra da Boa Viagem, a Ribeira da Várzea de Tavarede e de Buarcos, com chuvas intensas concentradas
num curto período de tempo, tende a provocar problemas a jusante nas suas duas Várzeas.
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No caso destas cheias rápidas alguns edifícios e infraestruturas vitais podem mesmo ser afetadas na Zona
Urbana, tais como alguns espaços da autarquia (por exemplo, Divisão de Urbanismo) ou mesmo o Tribunal
(Quadro 70).

Quadro 70 - Edifícios e infraestruturas vitais do espaço urbano da Figueira da Foz afetados por cheias e inundações.

As complexidades resultantes das cheias são variadas, consistindo, frequentemente, em evacuações e
desalojamento de pessoas, eventuais perdas de vidas humanas, isolamento de povoações, danificação da
propriedade pública ou privada, submersão e/ou danificação de vias de comunicação e de outras
infraestruturas e equipamentos, destruição de explorações agrícolas e pecuárias, interrupção do
fornecimento de bens ou serviços básicos (água potável, eletricidade, telefone, combustível, entre outros),
custo das ações de proteção civil incluindo o realojamento e tratamento de vítimas, perda de produção
de atividades, afetação das atividades socioeconómicas por vezes por um período bastante prolongado e
afetação do meio ambiente.
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Figura 45 - Áreas Vulneráveis a Inundação no Município da Figueira da Foz.
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Figura 46 - Infraestruturas Criticas Vulneráveis a Inundação no Município da Figueira da Foz.
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5.2.4. Acidente no Transporte Rodoviário ou Ferroviário de Matérias Perigosas
O Município apresenta quatro eixos rodoviários fundamentais, a A14, a A17, o IC1 e a EN111 que
estruturam toda a rede viária do Município. O facto de no Município da Figueira da Foz se localizar também
o Porto de Mar que serve toda esta região, aumenta o perigo pois todas as matérias perigosas que chegam
a esta região por via marítima terão que percorrer as estradas do Município. Não é só este aspeto que
justifica a presença diária de matérias perigosas, já que estas vias servem também áreas industriais
presentes no Município, assim como a existência de vinte e três postos de abastecimento de combustível
faz aumentar o volume de matérias perigosas em circulação quando necessitam de abastecimento. De
referir ainda neste sentido a existência de um terminal de receção de produtos betuminosos, sendo este
um terminal portuário privado, localizado a montante da ponte Edgar Cardoso, para receção de asfaltos,
produto que apresenta alguma perigosidade, nomeadamente em termos de possível impacto ambiental,
tendo entrado em funcionamento muito recentemente - Novembro de 2010. Este terminal possui canal
de navegação de acesso e quatro silos de armazenagem para aqueles produtos, encontrando-se
devidamente licenciado e possuindo equipamentos de segurança apropriados.
Ao longo dos seus traçados estas vias atravessam várias áreas vulneráveis, como por exemplo manchas
florestais, sobretudo a quase totalidade do percurso da A17, assim como o IC1 na margem do Sul do
Mondego, que podem ser afetadas com a ocorrência de um acidente de matérias perigosas, podendo
mesmo ser um fator de ignição de um incêndio florestal. Outro ponto de enorme vulnerabilidade são as
zonas habitadas perto das quatro vias principais, as suas populações podem também vir a sofrer
consequências com este tipo de acidentes, destacamos a área da Cidade da Figueira da Foz com sendo a
área de maior vulnerabilidade. Contudo o IC1 também no sector Norte apresenta uma presença humana
considerável ao longo do seu traçado (Figura 47).
Outro aspeto essencial a ter em conta, são os efeitos que geralmente estes fenómenos têm no meio
ambiente, para além de uma possível contaminação do ar, tem que ser tido em conta a poluição dos solos
e sobretudo, no caso do Município, tem que ser tida em especial atenção os cursos de água, já que tanto
a A14, a A17 como a EN111 tem o seu percurso atravessado por afluentes do rio Mondego, sendo que
um possível derrame nestas vias poderia levar à contaminação de cursos de água assim como dos campos
do Mondego e a área sensível do estuário.
Ao nível do transporte de matérias perigosas na rede ferroviária têm que ser evidenciados dois aspetos
fundamentais. A linha de caminho-de-ferro serve o Porto da Figueira da Foz, logo as matérias perigosas
que chegam por via marítima poderão ser transportadas pela linha de caminho-de-ferro. Também as duas
linhas de caminho-de-ferro que servem a Celbi e a Soporcel podem representar algum perigo no
transporte de matérias perigosas.
Acrescenta-se ainda que o Município dispõe de uma multiplicidade de vias alternativas permitindo ter
sempre opções viáveis caso existam cortes de estrada.
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Figura 47 - Áreas Vulneráveis em caso de Acidente no Transporte de Matérias Perigosas no Município da Figueira
da Foz.
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Conforme representado na figura, os eixos mais vulneráveis a ocorrência de acidentes no transporte
rodoviário de matérias perigosas do município da Figueira da Foz são o IP3, A14, N109, nos quais circulam
com frequência as seguintes matérias: Soda Cáustica (Hidróxido de Sódio); Ácido Sulfúrico a 98%; Ácido
Clorídrico; Hipoclorito de Sódio; Clorato de Sódio; Hidróxido de Sódio em Solução; Fuelóleo; Gasóleo;
Gasolina e Explosivos.

5.2.5. Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário ou Ferroviário
O Município de Figueira da Foz apresenta, como já foi referido, quatro eixos principais, a A14, a A17, o
IC1 e a EN111 que estruturam toda a rede viária do Município.
O volume de tráfego nas vias da Figueira da Foz é bastante elevado já que o Município é atravessado por
duas autoestradas e duas estradas de importância regional. Sendo por isso mesmo estas as vias que
apresentam maior vulnerabilidade, não só pelo volume do tráfego com pela velocidade atingida.
Apesar do histórico revelar que a sinistralidade é uma realidade, também nos revela que a em termos de
vítimas mortais e feridos graves os números não são muito elevados e que incidem sobretudo nas duas
estradas nacionais do Município, o IC1 e a EN111. Deve-se ainda acrescentar que não existem pontos
negros no Município.
Em relação à rede ferroviária, as principais vulnerabilidades encontram-se sobretudo nas passagens de
nível com a rede viária, tendo em conta que um veículo pode ficar imobilizado na linha e criar
constrangimentos na circulação, ou mesmo resultar em acidente grave, embora não com uma frequência
considerável.
A rede ferroviária municipal é constituída pela “linha do Oeste”, servindo alguns importantes centros
urbanos do litoral português, fazendo a ligação entre Figueira da Foz, Marinha Grande e Leiria. Nesta linha,
mais concretamente na bifurcação de Lares, existe a ligação à “linha do Norte” (Lisboa - Coimbra - Porto)
através do Ramal de Alfarelos. O Ramal da Figueira da Foz que liga à “linha da Beira Alta” encontra-se
neste momento descativado.

5.2.6. Acidentes Industriais
Qualquer estabelecimento industrial, face aos produtos utilizados ou processo de fabrico, é indutor de
riscos de menor ou maior dimensão que podem atingir o tecido socioeconómico envolvente, podendo
originar acidentes graves de grande escala.
Para além das zonas industriais e suas áreas contíguas, que são claramente áreas vulneráveis, podemos
afirmar ainda que a extensão do acidente pode não se limitar a estas áreas, logo as áreas suscetíveis a este
risco podem ser de muito maior dimensão que o espectável.
No caso de incêndios e explosões, as ondas de radiação térmica e de sobrepressão são causadoras de
danos na população e no património edificado, podendo atingir distâncias relativamente grandes. Quando
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se verifica a libertação de gases tóxicos é a população que apresenta maior vulnerabilidade numa extensão
geralmente bastante maior e o património edificado não será praticamente afetado. No caso de derrames
de substâncias perigosas os solos e as águas quer superficiais quer subterrâneas são os principais
prejudicados.
No Município da Figueira da Foz as principais vulnerabilidades de acidente industrial residem no Parque
Industrial & Empresarial da Figueira da Foz, onde empresas como M. F. Metalúrgica Figueirense,
Cartonplast Trading, Unibetão, SA, Lusiaves, CIE Plasfil e APA - Import Export, Lda manuseiam e
armazenam diariamente produtos inflamáveis e tóxicos (Figura 48). Para além destas empresas irá instalarse também neste parque industrial, num futuro próximo, a empresa United Resins, empresa esta que
necessitará também de atenção especial visto trabalhar com tintas resinosas e seus derivados, produtos
altamente inflamáveis.
Em relação ao Parque Industrial de Ferreira-a-Nova à data de elaboração deste Plano, não tem nenhuma
empresa que manuseie produtos que apresentem risco substancial, contudo é preciso ter em conta que
apesar de baixo o risco está presente assim como pode aumentar se houver novas empresas a
implementar nesta zona industrial que manuseiem ou armazenam produtos de risco.
Encontram-se também presentes no Município outras empresas que aprestam também algum risco, fora
destas duas zonas industriais. Empresas como Soporcel, SA na Freguesia de Lavos, a Celbi, SA na Freguesia
de Marinha das Ondas e Microplásticos, SA em Quiaios. Atualmente, informações a janeiro de 2014, a
Cimpor - Fábrica de Cal Hidráulica do Mondego, encontra-se encerrada à atividade industrial,
desconhecendo-se se a irá reiniciar no futuro.
A existência de uma central termoelétrica de ciclo combinado na povoação de Lares, na Freguesia de Vila
Verde requer também especial atenção por parte dos APC, visto serem usadas e armazenadas em grandes
quantidades matérias combustíveis para a produção de energia.
Os postos de abastecimento de combustíveis, apesar de não se enquadrarem no sentido restrito de
indústria, pela perigosidade que apresentam os produtos aí armazenados têm um aspeto relevante na
análise de risco de acidente industrial, não só pelo armazenamento como também pela possibilidade de
os próprios clientes terem acesso aos produtos combustíveis quanto abastecem a sua própria viatura. No
Município da Figueira da Foz existem 23 postos de abastecimento que cobrem praticamente todo o
território, onze das dezoito freguesias do município têm um ou mais postos de abastecimento.
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Figura 48 - Áreas Vulneráveis a Acidente Industrial no Município da Figueira da Foz.
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Na tabela da página seguinte elencam-se algumas das infraestruturas vitais do Município da Figueira da Foz
localizadas em áreas vulneráveis a acidente industrial nos estabelecimentos industriais indicados:
Indústria

United Resins

Central
Termoelétrica

Celbi e Soporcel

Infraestrutura

Tipo

Freguesia

Hospital Distrital da Figueira da Foz

Saúde

São Pedro

Extensão de Saúde Lavos

Saúde

Lavos

Extensão de Saúde São Pedro

Saúde

São Pedro

Lar Cantinho do Marnoto

Social

Lavos

APPACDM-Centro de Acolhimento Temporário

Social

São Pedro

Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento

Social

São Pedro

Centro Social Cova Gala

Social

São Pedro

Centro Social de Carvalhos de Lavos

Social

Lavos

Centro Social e Paroquial Nª. Sr.ª da Conceição

Social

Lavos

Centro Social Paroquial de Lavos

Social

Lavos

Centro Social Sanctus Pectrus

Social

São Pedro

Comunidade de Inserção Novo Olhar

Social

São Pedro

Creche e Jardim de Infância da Morraceira

Educativo

São Pedro

Escola Básica de Regalheiras

Educativo

Lavos

Escola Básica de Gala

Educativo

São Pedro

Jardim de Infância de Regalheiras

Educativo

Lavos

Social

Vila Verde

Escola 1º Ciclo de Lares

Educativo

Vila Verde

Escola 1º Ciclo de Sampaio

Educativo

Marinha das Ondas

Centro Comunitário N. Senhora da Boa Viagem

Social

Marinha das Ondas

Extensão de Saúde Leirosa

Saúde

Marinha das Ondas

Escola Básica de Leirosa

Educativo

Marinha das Ondas

Escola Básica do 1º Ciclo dos Matos

Educativo

Marinha das Ondas

Proteção Civil

Marinha das Ondas

Casa da Criança Stº.António-Obra do Padre Serra

GNR – Brigada Fiscal

5.2.7. Incêndios Urbanos
Como já referido anteriormente, os incêndios urbanos têm um carácter pouco previsível é por isso
mesmo também difícil definir áreas vulneráveis. Contudo, aspetos como a antiguidade dos edifícios,
material usado na sua construção, material armazenado dentro dos edifícios, dificuldade de acesso dos
APC e telhados contíguos dar-nos-á uma visão próxima das áreas mais vulneráveis.
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A malha urbana do Município da Figueira da Foz é bastante densa e é nela que residem as principais
vulnerabilidades a este risco. Como áreas mais sensíveis devido aos materiais usados na construção dos
edifícios, da idade do edificado e das dificuldades de acesso por parte dos APC foram identificadas as
seguintes:

•

Zona Urbana Antiga e toda a encosta até ao Quartel do Exército;

•

Bairro Novo;

•

Núcleo antigo de Buarcos;

•

Núcleo antigo de Tavarede;

•

Freguesia de S. Pedro na área da Cova-Gala.

5.2.8. Incêndios Florestais
O Município da Figueira da Foz apresenta uma ocupação do solo maioritariamente florestal,
aproximadamente 51,4% da superfície total do Município, onde predomina uma elevada densidade de
coberto florestal, maioritariamente composto por pinheiro bravo, nomeadamente nas áreas de maior
declive (Serra da Boa Viagem), secundado por eucalipto e com solo coberto por uma densa camada de
manta morta, decorrendo daí a existência de uma grande vulnerabilidade florestal no risco de incêndio.
No que se refere à localização de mato junto a infraestruturas que careçam de especial atenção, é de
referir cinco postos de abastecimento de combustível (Posto de Abastecimento da Cooperativa Agrícola
Vale do Mondego em Ferreira-a-Nova, o Posto de Abastecimento Alves Bandeira em Quiaios e os Postos
de Abastecimento Hotelcar 1 e 2, assim como o Posto de Abastecimento da Galp na Freguesia de Marinha
das Ondas) nesta situação dos 23 que existem no Município.
É aconselhável que os pontos de água para o abastecimento de meios aéreos estejam distribuídos de
modo a que toda a superfície dos espaços florestais esteja incluída nas zonas tampão (2,5 km) envolventes
aos pontos de água (Portaria 133/2007, de 26 Janeiro). Na observação dos cartogramas referente aos
Pontos de Água e número de ocorrências de incêndios florestais (1990-2005) no Município e respetivas
áreas de influência dos mesmos, verifica-se que existe uma área bastante extensa que não se encontra
sobre a “proteção” de qualquer ponto de água. A densidade de pontos de água do Município é bastante
escassa existindo apenas 3 pontos de água, a Lagoa da Vela, uma represa privada a norte do Centro
Comercial Foz Plaza na Freguesia de Buarcos e o rio Mondego (Figura 49).
Relativamente ao abastecimento dos meios terrestres de combate a incêndios, constata-se a existência de
116 marcos de incêndio referenciados, espalhados pela quase totalidade das freguesias do Município, com
exceção de Alqueidão e Moinhos da Gândara, bem como o território da ex-freguesia de Borda do Campo
(atualmente integra a Freguesia do Paião).
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As freguesias de Quiaios, Buarcos, Vila Verde, Alhadas, Maiorca e Tavarede são onde se regista o maior
número de ocorrências, pelo que a distância aos pontos de água nessa área administrativa se revela crucial
no combate ao incêndio, sendo também marca nestas freguesias, um denso coberto florestal.
No mapa de prioridades de defesa, são identificados os principais elementos que interessa proteger em
caso de incêndio florestal. Estes elementos podem ser aglomerados urbanos, equipamentos sociais, zonas
industriais, espaços de valor económico, ecológico e paisagístico, entre outros. Este mapa apresenta os
elementos que foram identificados, nomeadamente nas zonas onde o risco é Elevado e Muito Elevado
(Figura 50).
Na análise da conjugação de risco de incêndio florestal com as prioridades de defesa, define-se todo o
sector da Serra da Boa Viagem e da Serra das Alhadas, com risco MUITO ELEVADO ou ELEVADO, assim
toda a área abrangida pelo Regime Florestal (RF). Estão também contidos no mapa de prioridades de
defesa outros equipamentos de interesse público, tais como todos os equipamentos educativos e sociais,
os pavilhões, e todas as zonas industriais (Figura 51 e Figura 52).
Segundo o Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, no seu artigo 6.º, designa por zonas críticas as
manchas onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de defesa da floresta
contra incêndios face ao risco de incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e
ecológico. Neste contexto, o município da Figueira da Foz detém a “zona crítica das dunas do litoral”
(área de cerca de 19 400 ha), localizada nas freguesias de Quiaios, Bom Sucesso e Ferreira-a-Nova e que
se estende aos concelhos de Cantanhede, de Mira e de Ílhavo. Abrange as Matas Nacionais da Fôja, das
Dunas de Quiaios, das Dunas da Gafanha e das Dunas de Vagos e os perímetros florestais das dunas de
Cantanhede, das dunas de Mira e das dunas de Vagos. Trata-se de uma zona cuja complexidade de combate
é extrema pela especificidade dos solos arenosos que dificultam a progressão dos meios controlo das
eventuais frentes de fogo.
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Figura 49 - Zonas Tampão dos Pontos de Água no Município da Figueira da Foz.
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Figura 50 – Incêndios florestais entre 1990 e 2012
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Figura 51 - Incidência de Incêndios Florestais no Município da Figueira da Foz para o período de 1990 a 2012.
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Figura 52 - Mapa de Prioridades de Defesa da Floresta contra Incêndios no Município da Figueira da Foz.
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5.2.9. Acidentes de Poluição
Dependendo das características do acidente de poluição e das substâncias envolvidas, as áreas de
vulnerabilidade também variam. Por exemplo, perante um acidente de poluição que origine a propagação
aérea, as áreas afetadas no território municipal variam consoante o ponto de origem da contaminação, a
dimensão do acidente e a dinâmica atmosférica, sendo que a substância poluidora pode afetar de maneira
muito diferente os diversos elementos expostos.
De qualquer forma, é-nos possível caracterizar as áreas mais vulneráveis face aos elementos expostos e
ao grau de perda que podem acarretar perante o leque de severidade que este perigo pode originar.
Assim, priorizando o fator humano e a saúde da população, destacam-se todas as áreas com implantação
humana, com especial relevância para as povoações próximas de áreas industriais, estações de tratamento
- água ou resíduos sólidos -, terrenos de agricultura intensiva e habitações contíguas a poços de captação
de água e linhas de água superficiais.
Relativamente ao fator ambiental, fauna e flora, destaca-se toda a faixa costeira e o estuário do Mondego,
assim como o Sitio da Rede Natura 2000 - PTCON0055 correspondente às Dunas de Mira, Gândara e
Gafanhas, que abrange o sector norte litoral do Município da Figueira da Foz, integrando algumas das
lagoas do sistema de lagoas dulçaquícolas de Quiaios, Bom Sucesso e Tocha, sendo esta uma área relevante
de zonas húmidas costeiras, abrangidas pelas disposições da Convenção de Ramsar, sendo importante do
ponto de vista do conceito de “corredor ecológico”, portanto áreas bastante vulneráveis em termos de
biodiversidade, inseridas em solos muito permeáveis, lixiviados e podzolizados.
Em relação ao fator económico, a faixa costeira é uma área bastante vulnerável pela afetação de
importantes atividades associadas, especificamente a pesca, o turismo de sol e praia e toda a atividade do
porto. Face à importância para o tecido económico municipal, também se enquadram como áreas sensíveis
os espaços industriais, seja pela dimensão de algumas empresas, seja pelo aglomerado de empresas
presente, assim como os terrenos agrícolas, tendo em conta que muita da produção no Município atinge
mercados muito vastos.

5.2.10. Fenómenos Meteorológicos Adversos
Nos últimos anos têm-se observado, não só no todo do país, mas também no caso da Figueira da Foz, um
conjunto de fenómenos meteorológicos muito complexos e intensos que afetaram, de modo particular as
populações, e para os quais os agentes da proteção civil não estavam devidamente preparados, uma vez
que aqueles apresentavam contornos muito específicos, quer em termos de tempo, quer em termos de
espaço.
São os fenómenos de ciclogénese explosiva, como o verificado a 19 de janeiro de 2013 sentido um pouco
por todo o país, os tornados, as precipitações e ventos de grande intensidade, onde a imprevisibilidade
destes meteoros vai resultar não só as cheias e inundações rápidas anteriormente referidas, mas também
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o risco de causar elevados danos materiais e eventualmente pessoais, pela queda de árvores, de estruturas
montadas ou suspensas (, gruas, placas publicitárias, ou de construção), ou mesmo de danos estruturais
em edifícios mais antigos (por exemplo, quedas de, chaminés, muros e derrocadas de fachadas).
No caso particular da Figueira da Foz, a proximidade da linha de costa e a idade que muitas das árvores
do espaço urbano (e não só, como se observou no último evento de ventos muito fortes na Serra da Boa
Viagem) e estado em que o construído do casco urbano e dos núcleos centrais dos lugares rurais, levam
a que a vulnerabilidade a estes fenómenos seja um facto inquestionável.
Assim, são os setores da zona urbana antiga, bem como os da marginal oceânica aqueles que se apresentam
mais vulneráveis a este tipo de fenómeno, o mesmo se verificando numa perspetiva mais a jusante, no
caso das cheias e inundações rápidas.

5.3. Estratégias para a Mitigação de Riscos
A gestão territorial do risco encontra-se alicerçada em diversos planos estratégicos que definem as
políticas de prevenção, proteção e avaliação dos fatores de risco, bem como a estrutura e organização
dos Agentes de proteção Civil e outras forças com deveres especiais em matéria de proteção e socorro.
No âmbito dos incêndios florestais destaca-se o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
um documento estratégico que determina as prioridades e as intervenções a realizar para atingir os seus
propósitos, no sentido de aumentar a capacidade de lidar com o problema dos incêndios, reduzir a área
ardida, melhorar o ataque aos incêndios, assim como recuperar e reabilitar os ecossistemas. O DecretoLei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro, que contempla as medidas e ações estruturais e operacionais relativas à
prevenção e proteção das florestas contra os incêndios, a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de
Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como o Decreto-Lei n.º 134/2006 de 25 de Julho, alterado pelo
Decreto-lei n.º 72/2013, de 31 de maio, referente ao Sistema Integrado de Operações de Proteção e
Socorro que visa a organização da resposta operacional a situações de iminência ou de ocorrência de
acidente grave ou catástrofe, revestem-se de extrema importância para a gestão do risco de incêndio
florestal.
Ainda concorrem para este efeito outros documentos e programas com especial relevância para a
definição de estratégias mitigadoras do risco, tais como: Plano Diretor Municipal, Plano de Ordenamento
da Orla Costeira, Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, Plano Operacional Municipal,
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, Estratégia Nacional para as Florestas e
outros documentos técnicos de gestão de combustíveis florestais e orientações estratégicas para a
recuperação de áreas ardidas.
Nas estratégias de prevenção e mitigação do risco de cheia e inundação, o Decreto-Lei n.º 364/98 de 21
de Novembro - “Obrigatoriedade de elaboração da carta de zonas inundáveis nos Municípios com aglomerados
urbanos atingidos por cheias”, deve ser tido em conta também, assim como a Lei n.º 54/2005 de 15 de
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Novembro - “Estabelece a titularidade dos recursos hídricos, a Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro - “Lei da
Água”, o Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto - RJREN “Zonas ameaçadas pelas cheias” e a Portaria
n.º 1356/2008 - Revisão da RJREN. Estes são documentos legais de orientação estratégica que visam
minimizar os efeitos do risco de cheia e inundação.
Ao nível de colapso de estruturas, o suporte legislativo surge no Decreto - Lei n.º 235/83 de 31 de Maio,
cujo objetivo visa estabelecer regras gerais para a verificação da segurança estrutural de edifícios e pontes,
assim como a definição e quantificação das ações a considerar nessa verificação, sendo que veio revogar
o regulamento de solicitações em edifícios e pontes de 1961, pelo facto deste se revelar desatualizado
segundo as novas orientações cientificas. Os critérios de verificação de segurança e de quantificação das
ações constantes deste regulamento, embora dirigidos fundamentalmente ao dimensionamento das
estruturas de edifícios e pontes, podem também ser aplicados a outro tipo de construções, quer
diretamente quer com os ajustamentos convenientes.
A doutrina pela qual os condutores se regem é o Código da Estrada, sendo a Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária a principal entidade responsável pela elaboração dos Planos Nacionais de Segurança
Rodoviária, bem como documentos estruturantes relacionados com a Prevenção Rodoviária, estudos de
legislação em matéria rodoviária e propostas de atualização e ainda a adoção de outras medidas que visem
o ordenamento e disciplina do trânsito, como a Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009 que
aprova a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR) para 2008-2015 ou o Guia para a elaboração
dos Planos Municipais de Segurança Rodoviária. Outra entidade muito importante em matéria de
Segurança Rodoviária é a Prevenção Rodoviária Portuguesa que apesar de ter intervenção legislativa, tem
uma importância fulcral na formação e informação dos jovens e na elaboração de estudos específicos de
relevância para segurança.
Ao nível do transporte de matérias perigosas existem acordos e regulamentos que têm em comum o
objetivo de recomendar medidas, com vista à proteção das pessoas e do meio ambiente. Informa ainda
os responsáveis pelo trânsito das matérias perigosas de determinados perigos específicos, relacionados
com o transporte destas matérias. Contudo, o regulamento municipal, em sede de revisão do PDM da
Figueira da Foz, pode impor restrições ao atravessamento de veículos com matérias perigosas em zonas
urbanas ou de significativo valor ambiental.
O Acordo Europeu do Transporte Rodoviário de Mercadorias é o regulamento internacional que define
as condições de segurança do transporte de mercadorias perigosas por estrada. O Decreto-Lei n.º 267A/2003 de 27 de Outubro aprova o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por
Estrada. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º170-A/2007 de 4 de Maio, referente ao Transporte Rodoviário de
Mercadorias Perigosas, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º2004 por adaptação da
Diretiva n.º94/55/CE de 21 de Novembro, relativa ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas,
que se adapta ao progresso técnico da Diretiva n.º95/50/CE do Conselho de 6 de Outubro, relativa aos
controlos rodoviários em transporte de mercadorias perigosas, destacando-se uma listagem de
substâncias perigosas e tipo de transporte que se encontram sujeitas.
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Ao nível ferroviário, a manutenção das infraestruturas de transporte ferroviário é da responsabilidade da
REFER, que se encontra na tutela dos Ministérios das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações - Secretaria de Estado dos Transportes, tendo sido criada em 1997 (Decreto-Lei n.º 104/97
de 29 de Abril), consistindo o seu principal objetivo na prestação do serviço público de gestão da
infraestrutura integrante da rede ferroviária nacional, incluindo a construção e modernização da referida
infraestrutura. Esta entidade articula-se com o IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Terrestres, criado pelo Decreto-Lei n.º 147/2007 de 27 de Abril, que tem como missão regular, fiscalizar
e exercer funções de coordenação e planeamento do sector dos transportes terrestres em articulação
com os operadores de transportes de passageiros e mercadorias. De referir também o Gabinete de
Investigação e Segurança de Acidentes Ferroviários (GISAF) que foi criado por o Decreto-Lei n.º 395/2007
de 31 de Dezembro, é uma entidade que se responsabiliza pela investigação de acidentes, incidentes e
ocorrências relacionados com a segurança dos transportes ferroviários, visando a identificação das
respetivas causas, elaboração e divulgação dos correspondentes relatórios, promoção de estudos e
formulação de recomendações em matéria de segurança que visem reduzir a sinistralidade ferroviária. O
transporte nacional ferroviário de mercadorias perigosas é regulado pelo Decreto-Lei n.º 124-A/2004 de
26 de Maio, do qual faz parte o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por
caminho-de-ferro.
Devido à sua natureza, a atividade industrial encontra-se regulamentada por uma legislação muito rígida
de forma a minimizar o seu impacto no meio ambiente natural e urbano da sua envolvente que por vezes
abrange grandes extensões de território. Esta legislação tem como base a Diretiva Seveso II, Diretiva
96/82/CE, Diretiva 2003/105/CE e o Decreto-Lei n.º 254/2007 de 12 de Julho que representa a
transposição para a legislação nacional da mesma Diretiva, estabelecendo o regime de prevenção de
acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem
e ambiente. A Diretiva comunitária “SEVESO II” substituiu a Diretiva 82/501/CEE, designada diretiva
“SEVESO I”, (cujo nome advém da cidade italiana em que se verificou uma importante emissão acidental
de dioxinas) na qual foram efetuadas importantes alterações e introduzidos novos conceitos. A Diretiva
focaliza-se na proteção do ambiente, incluindo pela primeira vez no seu âmbito de aplicação as substâncias
consideradas perigosas para o ambiente aquático (nomeadamente, as substâncias aquatóxicas). Foram
incluídas novas exigências, incidindo nomeadamente nos sistemas de gestão da segurança, nos planos de
emergência, no ordenamento do território e no reforço das disposições relativas às inspeções ou à
informação do público.
A Inspeção Geral do Ambiente ao abrigo do artigo n.º 8 do referido Decreto-Lei é a autoridade nacional
competente para a realização das ações inspetivas e de fiscalização de natureza ambiental necessárias à
execução do referido diploma.
Todos os Estados estão ainda obrigados e formular, adotar e rever periodicamente a legislação e as
condições para que a proteção dos trabalhadores, da população como do meio ambiente esteja
assegurada.
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Os centros urbanos antigos estão perigosamente afastados do limiar mínimo de segurança no que diz
respeito a este risco. Se tivermos em linha de conta o facto de raramente se terem verificado casos de
extrema gravidade, contudo estes ocorrem e são responsáveis por elevadas perdas materiais e até
humanas. A necessidade de preservar as áreas urbanas depende de uma atuação ao nível de segurança
contra incêndios que são uma dos principais perigos existentes nestas áreas.
Para as medidas de mitigação serem eficazes é necessário pensar em prevenção como o primeiro passo.
As primeiras intervenções devem ter em conta o estado de conservação do edificado danificado ou
abandonado passando por obras de reconstrução ou demolição caso o estado seja irrecuperável. Depois
é essencial limitar ocupação perigosa em áreas densamente povoadas. Ao nível da área envolvente é
necessário que seja tido em conta as necessidades das equipas de proteção civil que precisem de intervir
em caso de emergência.
Ao nível da legislação o Decreto-Lei n.º 426/89 de 6 de Dezembro é o principal que refere as zonas
históricas, fazendo referência aos demais riscos que podem ocorrer nos centros urbanos antigos, não só
aos incêndios, como também às inundações e sismos.
O “diploma constitui o quadro existencial de referência para a melhoria das condições de segurança contra
incêndios em centros urbanos antigos, com vista a reduzir o risco de ocorrência de incêndio, a limitar a
propagação do incêndio dentro dos próprios edifícios e destes para a vizinhança, a possibilitar a evacuação
dos edifícios em condições de segurança para os ocupantes e a facilitar a intervenção dos bombeiros”
(Decreto-Lei 429/89, de 15 de Dezembro).
A definição de Centro Urbano Antigo, de acordo com o Decreto-Lei é “o conjunto edificado cuja
homogeneidade permite considerá-lo como representativo de valores culturais, nomeadamente
históricos, arquitetónicos, urbanísticos ou simplesmente afetivos, cuja memória importa preservar”
(Decreto-Lei 429/89, de 15 de Dezembro). O diploma define as características dos edifícios, aos quais
esta legislação se aplica. São edifícios com menos de vinte metros de altura ou que não tenham mais de
sete pisos e/ou classificados como monumento nacional e de interesse público.
Quanto a medidas contra o aparecimento de incêndios nestas zonas, é importante ter em conta as
condições físicas do edificado que convém estarem em boas condições e sem quaisquer problemas, tais
como as instalações de gás, condutas de gás e fumo, cobertura dos edifícios, licenciamento de ocupação,
entre outras. Quanto à propagação há que ter em conta fatores como isolamento entre os edifícios
adjacentes, compartimentação interior, abertura para saguões, isolamento entre frações autónomas do
mesmo edifício, entre outros. Este diploma é sobretudo, uma resposta ao incêndio do Chiado - zona
histórica de Lisboa - que deflagrou no ano de 1988. O Conselho de Ministros n.º 31/89 define assim as
principais medidas cautelares contra risco de incêndio em edifícios de interesse público.
Recentemente foram revogados uma grande maioria dos decretos-lei relativos à segurança contra
incêndios ou alterados alguns dos seus artigos. Tendo sido aprovado o Decreto-lei nº 220/2008 a 12 de
Novembro de 2008, que estabelece o novo regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios,
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sendo uma das principais alterações o facto de o parecer dos Bombeiros já não ser vinculativo para a
concessão da licença de construção.
Relativamente a acidentes de poluição destaca-se a Lei de Bases do Ambiente - Lei nº11/87, de 7 de Abril
de 1987 (alterada pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro), que define as bases da política de ambiente,
com o fim de otimizar e garantir a continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e
quantitativamente, como pressuposto básico de um desenvolvimento sustentado. Estabelece ainda os
princípios orientadores ao nível da prevenção, da recuperação e da responsabilização.
Esta Lei de Bases não sendo propriamente um instrumento de mitigação de acidentes de poluição, serve
de referência para os princípios a ter em conta nos diversos instrumentos de mitigação. Dada a
abrangência deste tipo de acidentes, há um vasto leque de instrumentos legais específicos, dos quais se
podem destacar: o Plano Mar Limpo que estabelece um dispositivo de resposta a derrames em águas
marinhas, portos, estuários e trechos navegáveis dos rios; o Plano de Proteção Portuária do Porto da
Figueira da Foz; o Decreto-Lei 173/2008, de 26 de Agosto relativo à prevenção e controlo integrados da
poluição; o Decreto-Lei 276/99, de 23 de Julho que define as linhas de orientação da política de gestão da
qualidade do ar; o Decreto-Lei 174/2002, de 25 de Julho que define as regras de intervenção em caso de
emergência radiológica; o Decreto-Lei 235/1997, de 3 de Setembro relativo à poluição das águas por
nitratos de origem agrícola; o Decreto-Lei 152/1997, de 19 de Junho referente ao tratamento de águas
residuais urbanas; o Decreto-Lei 276/2009, de 2 de Outubro que estabelece o regime de utilização de
lamas de depuração em solos agrícolas; o Decreto-Lei 214/2008, de 10 de Novembro com os
procedimentos que regulamentam a atividade pecuária; o Decreto-Lei 178/2006, de 5 de Setembro que
estabelece o regime geral da gestão de resíduos; o Decreto-Lei 164/2001, de 23 de Maio que tem por
objeto a prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas
consequências para o homem e para o ambiente.

5.3.1 Estratégias para a mitigação dos Riscos associados a Erosão Costeira
Nesta tipologia de risco, as estratégias de mitigação passariam por um cumprimento da diversa Legislação
que se aplica para as zonas costeiras. Neste âmbito, é importante fazer uma pequena abordagem aos
diversos diplomas que regulam esta temática. Desde logo o Decreto-lei nº468/71, de 5 de Novembro (o
qual sofreu alterações através dos Decretos-Lei nº89/87, de 27 de Fevereiro, nº364/98, de 21 de
Novembro e nº58/2005 de 29 de Dezembro), que revê, atualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos
do domínio público hídrico, contudo não visa regular o regime das águas públicas que o compõem, mas
sim estabelecer o regime dos terrenos públicos conexos com tais águas, na tentativa de traçar com o
maior rigor possível a extensão territorial destas áreas.
Um outro diploma que é relevante na temática em análise é o Decreto-lei nº 302/90, de 26 de Setembro,
que estabelece os princípios a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação da faixa costeira. Este
diploma serve de base para a aprovação dos instrumentos de gestão territorial que abranjam a faixa
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costeira, como os Planos Municipais de Ordenamento do Território, Planos de Ordenamento de Áreas
Protegidas, Planos de Ordenamento e Expansão de Portos, entre outros.
No seguimento do DL anterior, surge o Decreto-lei nº 309/93, de 2 de Setembro que regula a elaboração
e aprovação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC). Os POOC têm por objetivos o
ordenamento dos usos e atividades específicas da orla costeira, a classificação das praias e regulamentação
do uso balnear, a valorização e qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos ambientais
ou turísticos, a orientação do desenvolvimento de atividades específicas da orla costeira e a defesa e
conservação da natureza. Deste modo, os POOC regulam os critérios de atribuição de uso privativo de
parcelas de terrenos do domínio público marítimo destinadas à implantação de infraestruturas e
equipamentos de apoio à utilização das praias, abrangendo não apenas as praias mas toda a orla costeira,
tanto o domínio público marítimo como uma faixa de proteção terrestre (500m).
De carácter estruturante também são de destacar o Decreto-lei nº 321/83, de 5 de Julho, que constitui o
primeiro passo na concretização de uma política de ordenamento do território à escala nacional, com a
institucionalização da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a criação da Reserva Ecológica Nacional (REN),
a Lei de Bases do Ambiente - Lei nº 11/87, de 7 de Abril, em que “Todos os cidadãos têm direito a um
ambiente humano e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”, o Programa Nacional da Politica de
Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado através da Lei nº 58/2007, de 4 de Setembro, que
estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território e em que o risco de erosão
costeira é indicado como um dos grandes problemas que na atualidade o ordenamento do território
enfrenta, bem como o Decreto-lei nº 58/2005, que aprova a Lei da Água, estabelecendo as bases e o
quadro institucional para a gestão sustentável das águas.
As medidas que tem vindo a ser implementadas para mitigar o risco de erosão costeira passam
maioritariamente pela continuação da implementação de estruturas de proteção costeira ao longo do
litoral e pela transferência das areias acumuladas na parte norte dos molhes para sul dos mesmos, de
modo a realimentar a deriva litoral. Um outro aspeto fundamental que deve ser levado em linha de conta
passa pela proibição da expansão dos núcleos urbanos na frente costeira e nas zonas de risco mais elevado.

5.3.2 - Estratégias para a mitigação dos riscos associados a Galgamentos Costeiros
Considerando os atuais problemas de erosão, as obras de engenharia costeira, como por exemplo os
esporões, apesar de terem assegurado a defesa temporária, têm em geral, consequências nefastas para os
segmentos costeiros mais a sul. Efetivamente basta o facto de se tratar de estruturas estáticas e rígidas,
inseridas num meio que é profundamente dinâmico, para causar logo à partida perturbações profundas.
Devido às consequências inerentes a este tipo de estrutura, torna-se então necessário proporcionar o
transporte das areias acumuladas a norte do esporão para o segmento mais a sul, além de alimentar os
segmentos mais fragilizados com areias de outros locais onde ela se acumula.
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Outra das estratégias que devem ser implementadas pela necessidade de robustecer o cordão dunar passa
pela plantação de espécies características deste meio e a construção de paliçadas de forma a reter as
areias.
Não obstante estas medidas, todo o processo de mitigação passa no essencial por um pensamento
preventivo em termos de ordenamento do território, razão pela qual deve ser tido em conta toda a
legislação aplicável às zonas costeiras que estipulam as servidões que afetam estas mesmas zonas, e que
foram já referidas anteriormente quando da explicitação das estratégias na mitigação dos riscos associados
a “Erosão Costeira”.

5.3.3 - Estratégias para a mitigação dos Riscos associados a Cheias e Inundações
As medidas de prevenção e mitigação do risco de inundação deverão ser tanto quanto possível
coordenadas à escala das bacias hidrográficas.
As Diretivas Comunitárias 2000/60/CE, 2007/60/CE e 12231/6/2006 referentes à Gestão de Bacias
Hidrográficas e consequentemente referente à gestão de risco de inundação são instrumentos
fundamentais para o estabelecimento e tomada de decisões técnicas, políticas e financeiras. Estas diretivas
preveem a elaboração de cartografia de risco no sentido de determinar o potencial número de habitantes
e tipo de atividade económica das zonas vulneráveis, bem como a elaboração de programas de gestão do
risco através de sistemas de previsão e de alerta precoce.
O investimento para regular este tipo de risco tem sido elevado, contudo muitos dos decretos-lei, leis e
diretivas que regulam o risco de cheia e inundação, definindo em concreto as inibições, diretrizes e
limitações de construção em zonas suscetíveis são descurados. Salientamos a existência dos seguintes
documentos legais de suporte à regulação do risco de cheia e inundação:
•

Decreto-Lei 166/2008, de 22 de Agosto - Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional

•

Decreto-Lei 45/94 de 22 de Fevereiro - Define os planos de bacia hidrográfica;

•

Decreto-Lei 364/98 de 21 de Novembro - Estabelece a obrigatoriedade de elaboração de cartas
de zonas inundáveis;

•

Decreto-Lei 58/2005 de 29 de Dezembro - Lei da Água;

•

Decreto-lei 253/2007 de 26 de Outubro - Regime a que fica sujeito o procedimento de
delimitação de domínio público hídrico;

•

Diretiva Europeia ENV 429, CODEC 826, OC 583 de Novembro de 2007 - Gestão dos riscos
de inundação, proteção contra cheias e inundações, sua prevenção e mitigação;

As medidas a implementar para mitigar as consequências prejudiciais das cheias e inundações passam por
medidas conservativas, tendo por base um bom ordenamento do território nas áreas ribeirinhas e áreas
declivosas; por medidas corretivas, como a construção de barragens reguladoras de caudais, canais de
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derivação, diques de proteção e obras de regularização dos leitos do rio; e restruturativas que levam ao
abandono do leito de cheia pelas atividades presentes sempre que a análise custo/benefício o justificar.
Para dar resposta a esta problemática, é fundamental a produção de cartografia de risco de âmbito
municipal que defina claramente as áreas onde este tipo de risco deve ser tido em consideração, com a
delimitação de pontos críticos de escoamento, zonas freáticas elevadas e zonas inundáveis, sendo que esta
cartografia é um elemento preponderante para os Planos Regionais de Ordenamento do Território
(PROT), e dos diferentes Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) dos quais os Planos
Diretores Municipais (PDM) são peças fundamentais.

5.3.4 - Estratégias para Mitigação do Risco Acidente no Transporte Rodoviário ou
Ferroviário de Matérias Perigosas
Em Portugal vigoram acordos e regulamentos, os quais têm em comum o objetivo de recomendar medidas
com vista à proteção das pessoas e do meio ambiente, informando ainda os responsáveis pelo trânsito
das matérias perigosas de determinados perigos específicos relacionados com o transporte destas
matérias, sendo estes:
•

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Estrada.

•

RPE - Regulamento Nacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada. (tradução
do ADR).

No surgimento de um acidente com matérias perigosas um dos fatores que pesa mais na forma de definir
a estratégia a adotar é a segurança. Com este conceito o COS não deve esquecer que a segurança dos
elementos que se encontram sob sua alçada é da sua inteira responsabilidade. Contudo, de um modo
geral, há quatro princípios orientadores fundamentais a ter em conta para a rentabilização dos meios e
sucesso das operações de socorro.
•

Isolar - o isolamento da área é da responsabilidade da primeira equipa a chegar;

•

Confinar - o confinar do derrame a uma só área é da responsabilidade da primeira equipa a
chegar ao local;

•

Conter - a contenção do derrame ou fuga é da responsabilidade das equipas de intervenção
especializada;

•

Limpar - a limpeza do local é da responsabilidade dos técnicos especializados.

As principais ações de mitigação que se podem realizar numa intervenção poderão ser executadas através
de métodos físicos ou químicos.
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Métodos Físicos
•

Absorção: Utilizam-se produtos absorventes que existem no mercado da especialidade. Existe
muita variedade, pelo que é necessário executar uma escolha acertada. É aconselhável dispor de
um absorvente polivalente, sendo que a serradura em geral dá bons resultados e uma certa
polivalência, aliado a um custo/eficácia compensatório. Uma vez utilizado o absorvente deve
considerar-se como resíduo.

•

Cobertura: É uma das ações a realizar rapidamente e que ajuda a reduzir os efeitos.

•

Diluição: Nas substâncias imiscíveis com a água, este método ajuda a baixar o risco para níveis
seguros.

•

Contenção ou retenção: É importante que os produtos confluam a um só local e não se
desviem para zonas de potencial condução de fluídos, como o caso dos esgotos, e muito
importante que não atinjam recursos hídricos, com especial incidência nos lençóis freáticos. Estas
tarefas poderão ser garantidas com a formação de diques ou barreiras de contenção.

•

Dispersão de vapor: Quando existem nuvens tóxicas, deve utilizar-se água pulverizada para
mitigar o seu efeito e/ou orientar a nuvem para outras zonas com menos risco para a população.

•

Sobre embalagem: Este método pode ser eficaz e rápido se dispuser de outro recipiente
(hermético), de tamanho superior ao afetado.

•

Tamponamento: É um dos métodos mais utilizados pelos bombeiros, com o emprego de
cunhas pneumáticas, cones em madeira, perlon, teflon, entre outros, bem como pastas adequadas
para o efeito.

•

Trasfega: A trasfega de um recipiente para outro requer equipamentos específicos e técnica
que normalmente só é efetuado por responsáveis da distribuição do produto. Os agentes de PC
geralmente só o poderão efetuar quando as quantidades sejam pequenas e se disponha desses
equipamentos com ligação a terra e recipientes compatíveis com produtos.

•

Supressão de vapor: Quando uma substância produz vapores, esta poderá ser coberta com
espuma, desde que seja compatível com a água, para evitar a produção de vapor.

•

Despressurização: Esta operação consiste em abrir uma válvula do depósito para reduzir a
pressão no seu interior, reduzindo-se a pressão de escape do líquido ou gás pelo ponto de fuga,
facilitando o tamponamento.

•

Liquefação: Este método consiste em liquefazer um gás, instalando uma conduta ou manga de
PVC, mangueira, ou outro elemento de idêntica natureza na saída de modo a conduzir o produto
até um depósito/recipiente. Este método é muito indicado para o amoníaco e dióxido de enxofre.

•

Neutralizar: Utiliza-se principalmente para ácidos e bases. Para realizar este método devemos
estar seguros. Se surgirem dúvidas será melhor utilizar o método por absorção.
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As intervenções em acidentes envolvendo SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS afirmam-se como missões
com elevado grau de exigência, quer ao nível de equipamentos, preparação física, psíquica e de
qualificações dos indivíduos. O sucesso de uma intervenção assenta essencialmente nos seguintes pontos:
•

Correta disposição de meios no local;

•

Boa avaliação do acidente;

•

Cumprimento integral das regras de segurança;

•

Disciplina de atuação.

Os meios deverão ser colocados tanto quanto possível do lado de onde sopra o vento e num ponto mais
alto ao do acidente, pois permite:
•

Maior visibilidade em caso de incêndio;

•

Afastamento em caso de derrames;

•

Ter todo o potencial de ataque do lado contrário ao da libertação de vapores ou nuvens
tóxicas.

Após a recolha imediata e sucinta de informação o COS deve providenciar o isolamento da área, seguindo
para isso duas fontes: as medidas usuais de isolamento para as equipas de socorro e as distâncias indicadas
nas fichas de intervenção e bases de dados no que respeita à população.
Assim pode-se estabelecer que para as equipas de socorro as distâncias variam entre os 100 metros para
produtos químicos e os 300 metros para produtos explosivos. Para a população, podemos identificar duas
distâncias:
•

Distância de isolamento - é a medida radial aplicada a partir da fonte em todas as direções e
na qual as pessoas estão sujeitas a um maior risco de exposição, pondo em risco a sua vida.

•

Distância de proteção - é uma área angular na direção do vento e aplicada a partir da zona de
isolamento dentro da qual se devem tomar medidas de proteção e segurança das pessoas.

As distâncias aumentam consideravelmente e variam com os seguintes fatores: natureza do produto, se
pequeno derrame (< 200 l ou <3000 kg) ou grande derrame (>200 l), se o acidente ocorre durante o dia
ou durante a noite e as condições meteorológicas (Figura 53).
No caso de explosivos as distâncias variam entre os 500 metros e os 1000 metros.
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Figura 53 - Distâncias de isolamento/proteção em caso de derrame de MP (Fonte: ENB, 2006).

Ao nível dos primeiros socorros é fundamental afastar a vítima da zona perigosa, mantendo-a em repouso,
caso se verifique perda de conhecimento (inconsciência), colocar a vítima em posição lateral de segurança
e vigiar a atividade cardíaca e respiratória. Em caso de insuficiência respiratória (consciente ou
inconsciente), administrar oxigénio e vigiar as funções cardíaca e respiratória, bem como reanimação
cardiorrespiratória na ocorrência de uma paragem respiratória e/ou circulatória.
Se os olhos forem atingidos, lavar abundantemente com água pelo menos durante 15 minutos e procurar
imediatamente os serviços médicos de urgência. Retirar imediatamente o vestuário e calçado
contaminados e molhar abundantemente com água as zonas da pele afetadas.
Enquanto as equipas de socorro atuam no local de sinistro o SMPC estabelece contactos no sentido de
garantir uma articulação eficiente com os APC. Após estabelecer um segundo perímetro de segurança o
SMPC deve difundir através da rádio local medidas de prevenção e minimização dos riscos informando a
população em geral dos efeitos ao nível da toxicidade, inflamabilidade e corrosividade da
substância/preparação perigosa, pedindo que não se aproximem do local do sinistro.
Os residentes próximos do local do acidente também devem ser informados, no sentido de manter portas
e janelas fechadas e se sentirem alguma irritação nos olhos ou na garganta devem tapar a boca e o nariz
com um lenço ou um pano e dirigirem-se para unidades de saúde mediantes rastreio a efetuar num local
pré definido pelo COS ou então através do CODU Coimbra.
As vítimas após passagem pelo posto de triagem serão reencaminhadas para o Hospital Distrital da Figueira
da Foz, Unidades Funcionais do Centro de Saúde da Figueira da Foz (ACES Baixo Mondego), Centro
Hospitalar de Coimbra e Hospitais da Universidade de Coimbra a fim de evitar congestionar as unidades
de saúde.
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5.3.5 - Estratégias para a mitigação dos Riscos associados a Acidentes de Viação
Os números elevados de mortes nas estradas, apesar de um decréscimo generalizado nos últimos anos,
que nos habituamos a ver anualmente levantam a questão de ser cada vez mais necessário a aposta em
campanhas e estratégias de prevenção e de sensibilização, que devem ser acompanhadas pela
implementação de estratégias concretas e eficazes para a redução da sinistralidade rodoviária.
As campanhas de prevenção, sensibilização e a elaboração de estratégias para a redução da sinistralidade
devem envolver e unir todos os intervenientes no processo, tendo cada um deles diferentes
responsabilidades. Ao nível Politico (Ministério da Administração Interna), Institucional (Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária - ANSR), Prevenção, sensibilização e fiscalização (GNR; PSP; ANSR) e
Socorro (INEM.IP; Cruz Vermelha; Bombeiros).
A segurança rodoviária é regulamentada pelo Código da Estrada que foi consagrado pelo decreto-lei
44/2005 de 13 de Fevereiro. Com a aprovação deste novo código realizam-se algumas alterações com o
objetivo de o novo código se harmonizar com as prioridades definidas no Plano Nacional de Segurança
Rodoviária, por outro lado pretende também uma harmonização das normas nacionais com as que se
encontram em vigor na União Europeia. Foram várias as alterações introduzidas no novo Código, como
por exemplo uma que se relaciona com a velocidade onde se consagrou um novo escalão sancionatório
para a violação do limite de velocidade, penalizando ainda mais os comportamentos de risco e os grandes
excessos de velocidade, procedeu-se também a um aumento do valor das coimas para a condução sob o
efeito de elevadas taxas de álcool.

5.3.6 - Estratégias para a mitigação dos Riscos associados a Acidentes Industriais
A atividade industrial devido à sua natureza encontra-se regulamentada por uma legislação muito rígida de
forma a minimizar o seu impacto no meio ambiente, natural e urbano da sua envolvente, que por vezes
abrange grandes extensões do território. Esta legislação tem como base: a Diretiva Seveso II, a Diretiva
96/82/CE, a Diretiva 2003/105/CE e o Decreto-Lei nº 254/2007 de 12 de Julho que representa a
transposição para a legislação nacional da mesma Diretiva, estabelecendo o regime de prevenção de
acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas consequências para o homem
e ambiente. A Diretiva Comunitária “SEVESO II” substituiu a Diretiva 82/501/CEE, designada Diretiva
“SEVESO I”, (cujo nome advém da cidade italiana em que se verificou uma importante emissão acidental
de dioxinas) na qual foram efetuadas importantes alterações e introduzidos novos conceitos. A Diretiva
focaliza-se na proteção do ambiente, incluindo pela primeira vez no seu âmbito de aplicação as substâncias
consideradas perigosas para o ambiente aquático (nomeadamente, as substâncias aquatóxicas). Foram
incluídas novas exigências, incidindo nomeadamente nos sistemas de gestão da segurança, nos planos de
emergência, no ordenamento do território e no reforço das disposições relativas às inspeções ou à
informação do público. Neste Município, as empresas abrangidas por esta Diretiva são a Celulose da Beira
Industrial (Celbi), S.A. e a Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A..
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A Inspeção Geral do Ambiente ao abrigo do artigo nº 8 do referido Decreto-Lei é a autoridade nacional
competente para a realização das ações inspetivas e de fiscalização de natureza ambiental necessárias à
execução do referido diploma.
Todos os Estados estão ainda obrigados e formular, adotar e rever periodicamente a legislação e as
condições para que a proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente esteja assegurada.

5.3.7 - Estratégias para a mitigação dos Riscos Incêndio Urbano
Os centros urbanos antigos estão perigosamente afastados do limiar mínimo de segurança no que diz
respeito a este risco. Se é verdade o facto de raramente se terem verificado casos de extrema gravidade,
estes podem ocorrer e são responsáveis por elevadas perdas materiais e até humanas.
A necessidade de preservar as áreas urbanas depende de uma atuação ao nível de segurança contra
incêndios que são um dos principais perigos existentes nestas áreas.
Para as medidas de mitigação serem eficazes é necessário pensar em prevenção como o primeiro passo.
As primeiras intervenções devem ter em conta o estado de conservação do edificado danificado ou
abandonado passando por obras de reconstrução ou demolição caso o estado seja irrecuperável. Depois
é essencial limitar a ocupação perigosa em áreas densamente povoadas.
Ao nível da área envolvente é necessário que seja tido em conta as necessidades das equipas de proteção
civil que precisem de intervir em caso de emergência.
Ao nível da legislação o Decreto-Lei 426/89 de 6 de Dezembro é o principal que refere as zonas históricas.
Faz referência aos demais riscos que podem ocorrer nos centros urbanos antigos, não só aos incêndios,
como também às inundações e sismos.
O “diploma constitui o quadro existencial de referência para a melhoria das condições de segurança contra
incêndios em centros urbanos antigos, com vista a reduzir o risco de ocorrência de incêndio, a limitar a
propagação do incêndio dentro dos próprios edifícios e destes para a vizinhança, a possibilitar a evacuação
dos edifícios em condições de segurança para os ocupantes e a facilitar a intervenção dos bombeiros”
(Decreto-Lei 429/89, de 15 de Dezembro).
A definição de Centro Urbano Antigo, de acordo com o Decreto-Lei é “o conjunto edificado cuja
homogeneidade permite considerá-lo como representativo de valores culturais, nomeadamente
históricos, arquitetónicos, urbanísticos ou simplesmente afetivos, cuja memória importa preservar”
(Decreto-Lei 429/89, de 15 de Dezembro).
O diploma define as características dos edifícios, aos quais esta legislação se aplica. São edifícios com
menos de vinte metros de altura ou que não tenham mais de sete pisos e/ou classificados como
monumento nacional e de interesse público.
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Quanto a medidas contra o aparecimento de incêndios nestas zonas, é importante ter em conta as
condições físicas do edificado que convém estarem em boas condições e sem quaisquer problemas, tais
como as instalações de gás, condutas de gás e fumo, cobertura dos edifícios, licenciamento de ocupação,
entre outras. Quanto à propagação há que ter em conta fatores como o isolamento entre os edifícios
adjacentes, compartimentação interior, abertura para saguões, isolamento entre frações autónomas do
mesmo edifício, entre outros.
Este diploma é, sobretudo, uma resposta ao incêndio do Chiado - zona histórica de Lisboa - que deflagrou
no ano de 1988. O Conselho de Ministros n.º 31/89 define assim as principais medidas cautelares contra
risco de incêndio em edifícios de interesse público.
Recentemente foram revogados uma grande maioria dos Decretos-lei relativos à segurança contra
incêndios ou alterados alguns dos seus artigos. Tendo sido aprovado o Decreto-lei nº 220/2008 a 12 de
Novembro de 2008, que estabelece o novo regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios.
Sendo uma das principais alterações o facto de o parecer dos bombeiros já não ser vinculativo para a
concessão da licença de construção. Porém o Decreto-lei de 1989 relativo às zonas históricas mantémse em vigor, sendo expectável para breve a sua retificação.

5.3.8 - Estratégias para a mitigação do Risco de Incêndio Florestal
Sendo a defesa da floresta contra incêndios uma prioridade, deve-se estruturar as intervenções
procurando defender o património coletivo e minimizando as perdas sociais. Neste domínio é fulcral
otimizar a eficiência da prevenção, da vigilância, da deteção e da fiscalização, gerir o espaço florestal
aumentando o seu valor e explorando-o, e ainda gerir eficazmente os meios de combate garantindo uma
articulação esforçada de todos os intervenientes.
A mitigação do risco passa por um planeamento florestal eficaz, com uma seleção adequada das espécies
de modo a minimizar os efeitos dos incêndios, pela gestão dos combustíveis, cujo objetivo é agir
proactivamente de forma a reduzir o fogo potencial e consequentemente aumentar a probabilidade de
sucesso de contenção do fogo, minimizando os efeitos negativos. Existe um consenso entre os
especialistas no combate a incêndios e proteção florestal, que a melhor maneira de minimizar os
problemas causados pelo fogo está na prevenção, incluindo-se aí a educação ambiental e a vigilância, sem
que se descuide as estruturas de combate direto.
Neste domínio destacam-se três “problemas chave”, os quais se prendem com a articulação e coresponsabilização institucional, definição de objetivos e de um modelo de articulação, através do Plano
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, reorientação das missões da ICNF e da GNR e
estabelecimento de “três” pilares de responsabilidade (Figura 54).
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Figura 54 - Pilares fundamentais do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.

A probabilidade de ocorrência de incêndios extensos ou severos é minimizável através da adequada gestão
do coberto vegetal, que permite tornar relevante e efetiva a ação dos meios de combate aos incêndios.
Mas independentemente da intensidade e sucesso da gestão do combustível florestal, as organizações de
combate a incêndios devem visar sempre padrões elevados de eficácia e segurança na 1.ª intervenção, os
quais beneficiam grandemente da capacidade de compreender e avaliar o comportamento do fogo.
Nos últimos anos tem-se assistido a uma progressiva participação da população na deteção de focos de
incêndio, ao ponto de atualmente ser a fonte de alerta mais importante, em especial nas áreas densamente
povoadas. Esta dinâmica deve-se à generalização do uso do telemóvel, permitindo uma rápida comunicação
da ocorrência através da linha 112 ou diretamente para as Corporações de Bombeiros, contribuindo em
muito para o sucesso na 1ª intervenção.
No entanto há vertentes em que há muito a melhorar, dependendo muito do empenhamento dos cidadãos
e do cumprimento da legislação sobre o uso do fogo, visto que quase todos os incêndios são provocados
por atividades humanas.
Deste modo é necessário ter em conta que durante o período crítico (definido anualmente por Portaria)
não é permitido nos espaços rurais realizar fogueiras para recreio ou lazer e para confeção de alimentos,
bem como utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de
alimentos, lançar balões de mecha acesa, lançar fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos sem
autorização prévia da Câmara Municipal, queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de
sobrantes de exploração.
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Estas proibições são extensíveis a qualquer época do ano, desde que o risco de incêndio florestal seja
elevado ou muito elevado. Com o objetivo de sensibilizar e informar os agricultores, produtores e
proprietários florestais sobre o uso correto do fogo, a CMDFCI da Figueira da Foz definiu um
procedimento em que através do SMPC poderão ser informados sobre quando e como poderão realizar
a queima de sobrantes das atividades agroflorestais, através do preenchimento de um requerimento
informando do que pretendem fazer. Esta informação é posteriormente enviada aos BMFF, BVFF e à GNR.
Outro aspeto relevante prende-se com a limpeza da vegetação por parte dos respetivos proprietários,
criando uma faixa de 50 metros junto às habitações para proteção de pessoas e bens em caso de incêndio
florestal (Figura 55).

Figura 55 - Faixas de Gestão de Combustível (fonte: PNDFCI).

De acordo com o definido na Lei de Base da Politica Florestal, os detentores de áreas florestais são
responsáveis pela execução de práticas de silvicultura e pela sua gestão, de acordo com as normas
estabelecidas. A defesa de pessoas e bens deve ser assegurada através da criação e manutenção de faixas
de gestão do combustível, que se estabelecem quer ao longo da rede viária, ferroviária e de transporte
de energia, quer em torno de habitações, armazéns ou outros edifícios que confrontem com terrenos
rurais, arborizados ou não.
O Decreto-lei 124/2006, no nº2 do artº 15º, determina que os proprietários, arrendatários, usufrutuários
ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente
habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a proceder à
gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas edificações ou instalações medida a partir da
alvenaria exterior da edificação, de acordo com as normas constantes no anexo do presente decreto-lei
e que dele faz parte integrante. Por outro lado, o n.º 8 do mesmo artigo determina que, nos aglomerados
populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais e previamente definidos nos planos
municipais de defesa da floresta contra incêndios é obrigatória a gestão de combustível numa faixa exterior
de proteção de largura mínima não inferior a 100 m, podendo, face ao risco de incêndios, outra amplitude
ser definida nos respetivos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios.
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5.3.9 - Estratégias para a mitigação dos Riscos associados a Acidentes de Poluição
Nesta tipologia de risco, uma das estratégias para a mitigação passa por uma apertada fiscalização, tendo
sido criada para esse fim a Inspeção Geral do Ambiente. Esta responsabilidade estende-se a quase todos
os organismos sob a tutela do Ambiente, como o próprio executivo autárquico, em particular os
Vereadores com os pelouros da proteção Civil e Ambiente, as Comissões de Coordenação de
Desenvolvimento Regional, agentes de segurança, assim como autoridades marítimas. No caso da GNR,
esta dispõe de um corpo próprio de agentes para este fim, o SEPNA - Serviço de Proteção da Natureza
e do Ambiente.
As medidas a implementar para mitigar o risco de acidentes de poluição passam maioritariamente por
medidas preventivas. A implementação destas executa-se essencialmente através de legislação. Em
Portugal, o direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado está consagrado no artigo 66º da
Constituição da República Portuguesa, e os alicerces da política ambiental e consequentemente da
respetiva legislação constam na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril de 1987). Porém,
deve ser realçado o facto de uma grande parte da legislação nacional relativa a Acidentes de Poluição (AP)
nasce da própria legislação da União Europeia. Estas normas procuram garantir um nível mínimo de
proteção do ar, do solo, da água, dos ecossistemas e da saúde humana. Relativamente aos AP incidindo
nos solos, salienta-se o Decreto-Lei 178/2006, estabelecendo o regime jurídico para a gestão de resíduos,
onde se invoca o Princípio da Prevenção. No que diz respeito aos custos inerentes à gestão de resíduos,
define-se o Princípio do Poluidor-Pagador, o que tem vindo a determinar a responsabilização prioritária dos
produtores ou detentores de resíduos.
Desde há muito que os efluentes pecuários vêm sendo utilizados como fertilizantes orgânicos. No entanto,
nos últimos anos, a crescente concentração de explorações pecuárias intensivas em determinados
sectores, associada à sua progressiva dissociação das atividades de produção vegetal, tem vindo a ser
responsável pela produção de grandes volumes de efluentes pecuários que representam riscos
significativos para o Homem, o ambiente, as culturas e a própria vida animal. Neste âmbito, o DecretoLei 214/2008 estabelece o regime do exercício da atividade pecuária nas explorações, entrepostos e
centros de agrupamento, garantindo a qualidade do ambiente e o ordenamento do território, num quadro
de sustentabilidade e de responsabilidade social dos produtores pecuários.
De salientar ainda o Decreto-Lei 631/2009 que estabelece as normas regulamentares a que obedece a
gestão dos efluentes das atividades pecuárias e o Decreto-Lei 173/2008 que estabelece o regime de
prevenção e controlo integrados da poluição, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva europeia
n.º 96/61/CE, de 24 de Setembro. Relativamente à gestão de resíduos sólidos no território municipal, é
de referir a existência do Aterro da Figueira da Foz, da responsabilidade da ERSUC, com a Licença de
Exploração n.º 19/08/DOGR de 23 de Dezembro de 2008.
O Decreto-Lei nº 254/2007, por seu lado, representa a transposição para a legislação nacional da Diretiva
Seveso II, regulando a prevenção de riscos de acidentes graves causados por certas atividades industriais
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consideradas de maior risco, “designadamente uma emissão, um incêndio ou uma explosão de graves
proporções”, “que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana, no interior
ou no exterior do estabelecimento, ou para o ambiente, que envolva uma ou mais substâncias perigosas”.
Relativamente às linhas de orientação da politica de gestão da qualidade do ar, o Decreto-Lei 276/99
define o Limiar de Alerta - nível de poluentes na atmosfera acima do qual uma exposição de curta duração
apresenta riscos para a saúde humana e a partir do qual devem ser adotadas medidas imediatas, tendo
como entidade fiscalizadora competente a Direcção-Geral do Ambiente (DGA).
A poluição do meio hídrico em Portugal por nitratos de origem agrícola está quase sempre associada à
agricultura intensiva, devido ao uso abusivo ou incorreto de fertilizantes e biocidas (pesticidas, herbicidas
e fungicidas). O incentivo e fiscalização de uma boa prática agrícola contribuirá, pois, para a melhoria do
nível de proteção dos recursos hídricos contra a poluição difusa de origem agrícola. Por outro lado, sabese que as condições de drenagem em certas zonas das bacias hidrográficas as tornam particularmente
vulneráveis à poluição azotada, com consequências nefastas para o meio hídrico superficial e subterrâneo,
exigindo por esse facto a adoção de medidas especiais de proteção. Nesse contexto enquadra-se o
Decreto-Lei 235/97 relativo à poluição das águas por nitratos de origem agrícola. Por seu lado, o Instituto
da Água deliberou através do Decreto-Lei 152/97 o tratamento de águas residuais urbanas, aprovando
uma lista de identificação de zonas sensíveis e de zonas menos sensíveis através de estudos técnicos.
Por outro lado, o Decreto-Lei 276/2009 estabelece o regime jurídico da utilização agrícola das lamas de
depuração, tendo como objetivo garantir que a aplicação das lamas não prejudique a qualidade do
ambiente, em especial das águas e dos solos, não constituindo um risco para a saúde pública, tendo os
produtores de lamas que dispor de uma capacidade mínima de armazenagem destes resíduos equivalente
à produção média de três meses.
Através do despacho do Ministro da Marinha n.º 11 de 29 de Janeiro de 1973, foi criado o Serviço de
Combate à Poluição do Mar por Hidrocarbonetos (SCPMH), a funcionar na dependência direta do então
Diretor-geral dos Serviços de Fomento Marítimo. Este despacho estabeleceu as áreas de ação contra a
poluição das águas por hidrocarbonetos, definindo os aspetos prevenção, deteção e combate envolvidos
nessa ação e as entidades e os organismos do Ministério da Marinha que em tal ação intervêm, definindo
as suas competências, agregando um conjunto de entidades governamentais, autárquicas, portuárias e
outras previstas nos planos de intervenção, aos diferentes níveis da organização operacional, com o
objetivo de se melhorar os resultados de atuação.
Em caso de acidente grave ou catástrofe de que possa resultar poluição, a Marinha e os outros ramos das
Forças Armadas podem dar o seu contributo em meios humanos e materiais, em conformidade com o
despacho 79/MDN/94.
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5.3.10 - Sistema de Gestão de Emergência e Risco (SiGER)
A plataforma de Sistema de Gestão de Emergência e Risco do Município da Figueira da Foz, que se
encontra em desenvolvimento no âmbito de uma candidatura ao PO Centro, constitui-se como uma
ferramenta fundamental para a definição de estratégias de mitigação e gestão territorial de toda a tipologia
de riscos, sendo um instrumento de excelência no apoio à decisão para qualquer situação de emergência
e socorro.
Esta plataforma revela-se essencial no apoio à gestão de situações de emergência e socorro, assumindo
um papel determinante no exercício da planificação, identificação e promoção do desenvolvimento dos
sistemas integrados de proteção civil, ou seja como ferramenta fulcral de apoio ao PMEPC (Figura 56 e
Figura 57).
O SIGER é programado com base nos critérios e normas técnicas definidas para a elaboração dos planos
de emergência de proteção civil, tendo sido equacionado na lógica de um sistema de inventariação de
recursos e meios para a gestão dos serviços de proteção civil, através da elaboração de bases de dados
que integram diferentes campos temáticos, estrategicamente pensados e organizados para posteriormente
darem uma resposta eficaz às mais variadas situações de emergência.

Figura 56 - Plataforma Dinâmica SiGER.

Figura 57 - Inventariação de meios e recursos.

Para além do dinamismo da plataforma, esta assenta na possibilidade de permanente atualização, quer por
parte dos diferentes serviços de proteção civil, quer pelos diversos agentes intervenientes no processo
de gestão de emergência e socorro, sendo que possui imensas vantagens como instrumento de apoio à
decisão.
O acesso às bases de dados, que pode ser efetuado de forma independente ou em conjunto, permite a
caracterização da dinâmica territorial, a integração das perigosidades, vulnerabilidades, a elaboração de
cartografia temática, a integração de formas e meios de resposta, assim como possibilita a sua visualização
em tempo real, o que dá um potencial de previsão e de decisão impensável até há bem pouco tempo
(Figura 58 e Figura 59).
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A interligação em diferentes escalas torna-se perfeitamente possível pois os diferentes territórios de
índole municipal são estudados e analisados a pequena escala, permitindo ao utilizador descer de escala
de análise sempre que entender, fazendo com que o pormenor aumente, mesmo em síncrono. Neste
sentido torna-se possível efetuar análises integradas em termos supramunicipais de uma qualquer situação
de risco.
A plataforma possibilita a identificação das vulnerabilidades, e o sucessivo tomar de decisões que visem a
progressiva redução e minimização dos efeitos, caso o risco se venha a verificar. Pode ainda ser realizada
uma gestão pormenorizada do território tendo em consideração as diferentes variáveis envolvidas. Deste
modo a mesma gestão pode ser distinguida em três níveis.
•

A preventiva, por exemplo através da disponibilização das faixas de gestão de combustível sobre
as principais infraestruturas de base (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 Junho), ou mesmo a análise
das cartas de uso de solo numa lógica de preparação de cartografia de risco;

•

A gestão no teatro de operações, com a disponibilização de toda a cartografia e elementos
necessários à gestão de situações de emergência, por exemplo através da localização e
características de infraestruturas de risco ou de acolhimento (aglomerados urbanos, escolas, lares
de idosos, igrejas, pavilhões desportivos, etc.), ou a definição da colocação de meios de combate
e apoio no terreno;

•

A simulação, através do cruzamento das diferentes variáveis disponíveis na plataforma (uso do
solo, morfologia, declives ou mesmo a proximidade de pontos de água e postos de vigia, etc.) e
da criação de diferentes cenários evolutivos na propagação dos incêndios florestais por exemplo,
simulando o desenvolvimento da ocorrência e permitindo avaliar toda a operacionalidade no
terreno.

Figura 58 - Identificação de Vulnerabilidades

Figura 59 - Gestão do Teatro de Operações
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6. Cenários

6.1. Cenário Hipotético de Erosão Costeira com Galgamento
SITREP (Situation Report)
•

Hora: 16.23h;

•

Dia: 11 de Janeiro;

•

Local: Praia da Costa de Lavos;

•

Orientação e Velocidade do Vento: NW - rajadas de 48.6 nós (90 km/h);

•

Temperatura: 4ºC;

•

Ondulação: 6 metros.

Ocorrência: Galgamento costeiro com afetação de habitações.

Consequências Imediatas:
•

Destruição parcial do esporão;

•

Destruição da estrutura longilitoral de proteção e do passadiço;

•

Afetação de habitações.

Entidades Intervenientes
•

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra;

•

Comandante Operacional Municipal;

•

Serviço Municipal de Proteção Civil;

•

Bombeiros Municipais da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz;

•

Guarda Nacional Republicana - Posto Territorial de Paião;

•

Capitão do Porto da Figueira da Foz / Polícia Marítima.

Descrição do Cenário Hipotético
No dia 11 de Janeiro pelas 16.23h o CDOS Coimbra recebe um alerta de um residente da Costa de Lavos
onde é relatado que as vagas marítimas galgaram o muro de contenção, destruindo o passadiço existente
e estando já a afetar habitações (Figura 60). De imediato são acionados os Bombeiros Municipais da
Figueira da Foz (BMFF) que enviam um VLCI para efetuar o reconhecimento da situação. De salientar que
à data do alerta já se verificava o quinto dia seguido de condições meteorológicas adversas, com
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precipitação contínua, vento forte e ondulação na ordem dos 6-7 metros, sendo que no momento do
alerta se verificava um agravamento destas condições.
Ao chegar ao local, o Comandante de Operações de Socorro (COS) - Chefe de Viatura do VLCI dos
BMFF - efetua um Ponto de Situação Tática ao Comandante dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz,
por inerência Comandante Operacional Municipal (COM). Neste contexto, é verificada a gravidade da
situação, sendo premente tomar medidas de proteção às habitações mais próximas do mar, principalmente
as localizadas no sector Sul da povoação, visto que a agitação marítima provocou a destruição da estrutura
longilitoral de proteção e do passadiço aí existente, facilitando o galgamento das vagas. Em função da
gravidade dos factos, o COM entra em contacto com o Capitão do Porto da Figueira da Foz, representante
da Autoridade Marítima com jurisdição e competências de proteção civil com incidência no mar e na faixa
litoral, e com o Comandante dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, no sentido de se articularem
para dar início às ações e medidas de resposta à situação.
Perante a informação recolhida pela equipa de reconhecimento, a prioridade passa por reforçar a
estrutura longilitoral de proteção para conter o impacto das vagas e evitar que o espraio das ondas comece
a danificar habitações. Iniciam-se imediatamente contactos com empresas privadas municipais
referenciadas, no sentido de atestar a capacidade em disponibilizarem meios e materiais para reforçar a
estrutura. Dada a urgência da resposta, e com o objetivo de agir rapidamente mesmo que através de uma
solução temporária, a tipologia de materiais necessários para usar no reforço não se pretende demasiado
específica, pelo que são solicitados às empresas principalmente blocos de concreto, cimento ou pedra,
todos os tipos de brita, mas também areias e em último caso terra. São também requisitados meios para
o transporte dos materiais e maquinaria para os trabalhos a efetuar no local.
Verificando a possibilidade de surgirem situações idênticas à que está a ocorrer na Costa de Lavos noutros
pontos críticos de erosão e galgamentos costeiros do Município, mais especificamente na povoação de
Leirosa e em Cova-Gala, são enviadas unidades da Polícia Marítima para aferir se existem sinais de risco
de afetação de habitações.
É solicitada a presença de agentes do Posto da GNR de Paião, no sentido de garantir o corte das
acessibilidades à área de risco, bem como um eficiente fluxo de circulação para os meios a empenhar na
gestão da emergência.
São acionados recursos humanos dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) para ajudar nos
trabalhos a executar no TO, e é ainda alertada a Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Carvalhais
para estar em fase de prontidão caso seja solicitada assistência. São empenhados para o TO um VTTR e
dois VTPG dos BVFF com 14 operacionais.
O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz é informado dos acontecimentos, e perante a
iminente gravidade dos factos relatados e os efeitos previsíveis - danos totais ou parciais em infraestruturas
incluindo habitações, possibilidade de desalojados - declara a convocação da CMPC, com vista à ativação
do Plano Municipal de Emergência de proteção Civil da Figueira da Foz (PMEPCFF). Neste seguimento,
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com o apoio do SMPC e do Gabinete da Presidência, inicia os contactos com os Órgãos de Comunicação
Social com o objetivo de preparar a difusão de avisos e informações às populações.
O COM desloca-se para o local da ocorrência com o objetivo de estabelecer um Posto de Comando
Operacional Conjunto (PCOC), para coordenar as operações. Para o TO são empenhados um VCOT e
um VOPE dos BMFF, assim como três retroescavadoras e uma pá carregadora de rodas da Câmara
Municipal da Figueira da Foz (CMFF). Para acompanhar as ações, desloca-se também para o local um
técnico, Eng.º da Câmara Municipal da Figueira da Foz.
Após a chegada do COM, este com base na análise e estudo da situação tática, efetua a sectorização do
TO. Estabelece o PCOC, define a zona de sinistro (ZS) de acesso restrito aos meios necessários à
intervenção direta e a zona de concentração e reserva (ZCR), onde se concentram os meios e recursos
disponíveis sem missão imediata e onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos. É definida
também uma zona vulnerável na povoação, entendida como a área máxima de ocupação humana passível
de ser afetada por galgamentos, caso as condições do mar no local se extremem, sendo integradas todas
as infraestruturas a oeste das seguintes vias: Rua da Areia Branca, Rua Dr. José Manuel Leite, Rua 19 de
Julho e Rua Prof. Georgina Macário. As áreas Norte da povoação foram integradas, apesar de se verificar
que não estão em iminente risco de serem afetadas. Esta diferença é entendida pelo facto das áreas a Sul
do molhe terem registado um processo de recuo da linha de costa mais intenso, devido à maior
intensidade da ação erosiva, sendo que a área a Norte do molhe apresenta diferenças consideráveis,
verificando-se que devido a uma maior disponibilidade de sedimentos, as condições adversas verificadas
afetaram com maior intensidade a área mais vulnerável a Sul do molhe.
Para as ações de reforço da estrutura longilitoral de proteção verifica-se a necessidade de atuar com
bastante rapidez, pois é analisado o estado das marés, e verifica-se que a preia-mar ocorreu pelas 15.07h,
portanto pouco tempo antes do alerta, tendo então a ação do mar atingido a sua amplitude máxima por
essa altura. É agora expectável que até à baixa-mar, a ser atingida às 21.01h, a maré recue e diminua a
intensidade da ação marinha, ainda que ligeiramente, sendo que posteriormente se reinicie o ciclo
crescente da maré até à seguinte preia-mar, a ocorrer pelas 3.26h. Assim, para evitar a expectável
perturbação da ação das vagas perto da próxima preia-mar, os trabalhos de reforço do muro de contenção
deverão aproveitar a janela de oportunidade da descida da maré.
Nas comunicações estabelecidas, é comunicado pelo Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz
a ativação do PMEPCFF, estando já o Grupo de Informação Pública em contacto com o Adjunto de
Relações Públicas definido no TO, para a difusão de informações aos Órgãos de Comunicação Social.
Por precaução, foi decretada a evacuação dos residentes na zona de sinistro, tendo sido definido um
período de 14 horas para o seu alojamento temporário, sendo que após o contacto com entidades para
apoio logístico para averiguar a disponibilidade, dois idosos foram canalizados para a Residencial 4 Sóis Enfermagem e Apoio à Terceira Idade, localizada na própria povoação de Costa de Lavos, mas fora da
zona de sinistro e zona vulnerável, dois idosos e cinco adultos foram canalizados para a Residencial Elísio,
na Freguesia de Paião, e duas crianças e dois adultos preferiram pernoitar em casa de familiares.
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As empresas privadas contactadas e com meios disponibilizados para o local foram:
•

Terraplanagens da Gândara, Lda. (Bom Sucesso) com 1 camião MAN de 4 eixos e 1 camião
semirreboque basculante;

•

Baptista e Marques, Lda. (Figueira da Foz) com 1 camião basculante;

•

Reinaldo Veríssimo Carriço (Alqueidão) com 1 camião de 26 toneladas;

•

Construções Rogério Gomes Ferreira (Alqueidão) com 1 carrinha basculante e 1 ligeiro de 7
lugares;

•

Transel - Sociedade de Transportes, Lda. (Marinha das Ondas) com 1 carrinha basculante;

•

Ruijocar - Sociedade de Construções, Lda. (Marinha das Ondas) com 2 ligeiros de 5 e 7 lugares.

As fontes de material para reforço da estrutura de proteção provieram de algumas destas empresas e de
alguns fornecedores contactados pelos responsáveis destas empresas.
Os trabalhos de compilação, estruturação e aplicação dos materiais para formar uma barreira de
contenção no local da estrutura afetada decorrem até às 23.15h. Os meios humanos envolvidos são então
dispensados, iniciando-se um período de turnos de equipas de prevenção na zona de sinistro até à manhã
seguinte, para alertar da eventual afetação da estrutura temporária.
Pelas 7.30h do dia 12 de Janeiro o dispositivo de comando operacional apresenta-se novamente no TO,
verificando que as condições climáticas e de ondulação melhoraram significativamente durante a noite,
não se verificando nenhuma afetação da estrutura temporária de proteção, prevendo-se a diminuição
substancial da velocidade do vento e da ondulação com base nas informações do Instituto de Meteorologia.
Procede-se então à desmobilização de meios e realojamento dos evacuados, mantendo-se o período de
turnos de equipas de prevenção na zona de sinistro por mais 15 horas. O dispositivo de comando
operacional mobiliza-se para o quartel dos BMFF para realizar o debriefing da ocorrência.
Pelas 8.35h é declarada a desativação do PMEPCFF. É requerido pelo diretor do PMEPCFF um Relatório
Geral da Ocorrência, sendo agendada uma reunião com carácter de urgência da Comissão Municipal de
proteção Civil com o objetivo de definir as ações de recuperação/reabilitação. Para esta reunião são
convocados o Presidente da Junta de Freguesia de Lavos e os representantes de entidades externas com
competências e jurisdição no Domínio Público Marítimo, mais especificamente a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), a Agência Portuguesa do Ambiente
(INAG) e o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF).
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Quadro 71 - Fita de Tempo do Cenário de Erosão Costeira com Galgamento.
Alerta para o CDOS.

11-Jan

16.23h Um residente da Costa de Lavos alerta uma situação de galgamento costeiro na zona Sul da povoação,
com destruição do muro de contenção e do passadiço existente, e o inicio de afectação de habitações.
CDOS acciona os BMFF.

11-Jan

16.28h

11-Jan

16.32h

11-Jan

16.46h

11-Jan

16.49h

11-Jan

16.52h COM articula-se com o Capitão do Porto da Figueira da Foz.

11-Jan

16.58h

11-Jan

16.59h São enviados agentes para reconhecimento de situações noutros pontos críticos do Munícipio,

11-Jan

17.01h COM solicita meios de apoio à GNR e BVFF.

11-Jan

17.12h COM informa Presidente da CMFF.

11-Jan

17.15h Presidente da CMFF convoca CMPC com vista à activação do PMEPCFF.

O CDOS comunica o alerta aos BMFF.
BMFF enviam equipa de reconhecimento.
É enviado 1 VLCI para o reconhecimento no local.
Chegada de veículo de reconhecimento dos BMFF.
VLCI dos BMFF chega ao TO.
Reconhecimento e Ponto de Situação Táctica.
O COS - chefe de viatura VSAT - após reconhecimento, efectua Ponto de Situação Táctico ao COM.

Inicio de contactos a empresas referenciadas.
São contactadas empresas, solicitando meios e recursos para reforçar estrutura de protecção afectada.
Polícia Marítima envia unidades para reconhecimento.
especificamente Leirosa e Cova-Gala.

Chegada de meios.
COM, BVFF, Eng.º da CMFF e agentes do Posto da GNR do Paião chegam ao local. São empenhados

11-Jan

17.35h nas operações 1 VCOT e 1 VOPE dos BMFF, 3 retroescavadoras e 1 pá carregadora de rodas da
CMFF, 1 VTTR e 2 VTPG dos BVFF. COM estabelece o PCOC, assume a função de COS e efectua a
sectorização do TO.

11-Jan

17.55h O Presidente da CMFF declara a activação do PMEPCFF.

11-Jan

17.58h São contactados Orgãos de Comunicação Social para difusão de informação.
Evacuação preventiva de residentes.

11-Jan

18.00h

São evacuados os residentes da zona de sinistro para locais de alojamento temporário: 2 idosos para a
Residêncial 4 Sóis, 2 idosos e 5 adultos para a Residencial Elisio e 2 crianças e 2 adultos para casa de
familiares.
Chegada de meios e recursos e inicio dos trabalhos de formação de barreira provisória de
protecção.
Começam a chegar ao TO meios e recursos de empresas privadas. Os meios disponibilizados são: 1

11-Jan

18.12h camião MAN de 4 eixos e 1 camião semi-reboque basculante da empresa Terraplanagens da Gândara,
Lda., 1 camião basculante da Baptista e Marques, Lda., 1 camião de 26 toneladas de Reinaldo Veríssimo
Carriço, 1 carrinha basculante e 1 ligeiro de 7 lugares da Construções Rogério Gomes Ferreira, 1
carrinha basculante da Transel e 2 ligeiros de 5 e 7 lugares da Ruijocar.
Suspensão dos trabalhos de formação de barreira provisória de protecção e dispensa de

11-Jan

23.15h

12-Jan

07.30h Verifica-se que a situação ficou controlada e que as previsões de estado do tempo e do mar são

meios humanos, seguida de inicio de turnos de equipas de prevenção.
Dispositivo de comando operacional apresenta-se novamente no TO para reavaliação.
favoráveis.

12-Jan

07.40h Desmobilização de meios e realojamento de evacuados.

12-Jan

08.20h

Debriefing.
O dispositivo de comando operacional mobiliza-se no quartel dos BMFF para o debriefing da ocorrência.
O Presidente da CMFF em estreita articulação com o COM declara a desactivação do
PMEPC.

12-Jan

08.35h É requerido pelo director do PMEPCFF um Relatório Geral da Ocorrência para definição de acções de
recuperação/reabilitação, com convocação das seguintes entidades externas: Presidente da Junta de
Freguesia de Lavos, CCDRC, APA e ICNF.
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Figura 60 - Visão global do Cenário de Erosão Costeira com Galgamento.
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Figura 61 - Fluxograma de intervenção em ocorrência de Erosão Costeira com Galgamento.
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6.2. Cenário Hipotético de Cheias e Inundações
O Município da Figueira da Foz apresenta com alguma regularidade ocorrências de inundações urbanas,
fenómeno que se deve essencialmente ao processo de edificação e consequente impermeabilização do
solo que se tem vindo a sentir nas últimas décadas, agravado pelas características da própria malha urbana,
que em alguns casos canaliza, noutros concentra e noutros exerce mesmo um efeito de barreira à livre
circulação das águas, quando o sistema de drenagem artificial da cidade se mostra impotente para as
escoar. Por outro lado, em alguns sectores também se verifica a ocorrência de cheias, com o transbordo
dos cursos de água que atravessam as áreas urbanas, e que, no caso do Município da Figueira da Foz, se
verificam essencialmente nas áreas das Abadias e Várzeas do território da Freguesia de Buarcos), assim
como no Paião.

SITREP (Situation Report)
•

Hora: 07.40h;

•

Dia: 02 de Fevereiro;

•

Locais: Várzeas da freguesia de Buarcos.

Ocorrência: Precipitação intensa durante várias horas que origina transbordo de linhas de água,
inundações.

Consequências Imediatas:
•

Feridos Ligeiros - 0;

•

Evacuados - 4 (um com mobilidade reduzida);

•

Algumas vias de comunicação cortadas;

•

Algumas infraestruturas afetadas.

Entidades Intervenientes:
•

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra;

•

Comandante Operacional Municipal;

•

Serviço Municipal de Proteção Civil;

•

Bombeiros Municipais da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz;

•

Instituto Nacional de Emergência Médica;

•

Unidade de Saúde Pública do ACES Baixo Mondego;

•

Polícia de Segurança Pública - Figueira da Foz;

•

Guarda Nacional Republicana.
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Descrição do Cenário Hipotético
1º Momento - Resposta à Emergência
No dia 02 de Fevereiro pelas 07.40h os Bombeiros Municipais da Figueira da Foz (BMFF) recebem um
alerta do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra (CDOS-C), onde é reportado um
pedido de auxílio de um condutor que se encontra imobilizado no interior da sua viatura, a norte do
posto de abastecimento de combustível da Várzea, no território da ex-freguesia de São Julião (Figura 62
e Figura 63), devido ao facto de toda aquela área se encontrar inundada. Esta cheia progressiva teve origem
no elevado caudal do rio Mondego associada à intensa precipitação que se registou durante toda a noite
no Município da Figueira da Foz.
De imediato é enviada uma equipa dos BMFF para o local, que se depara com uma viatura imobilizada na
via devido à inundação. A vítima é retirada do veículo onde se encontrava com o recurso a um Veículo
Tanque Tático Urbano (VTTU - 02).
A área da Várzea (com função residencial, dois postos de abastecimento de combustível e uma agência
funerária) encontra-se parcialmente inundada, pelo que a PSP da Figueira da Foz condicionou o trânsito
apenas a veículos dos Agentes de Proteção Civil.
Com o passar das horas, os BMFF vão recebendo cada vez mais pedidos de auxílio.
Assim, pelas 09:05m o CDOS reporta aos BMFF sobre mais uma ocorrência, desta vez no Centro de
Saúde da Figueira da Foz - Buarcos -, uma vez que esta infraestrutura se encontra parcialmente inundada,
colocando em risco os utentes, assim como pode levar a que alguns dos seus equipamentos sejam
atingidos. Neste caso, a cheia teve uma origem repentina em função da intensa e contínua precipitação
que se sentiu, à qual a ribeira Vala de Lagoas não teve capacidade de escoamento, provocando a inundação
de toda aquela área.
Como resposta os BMFF enviam uma equipa provida de geradores e bombas de água, auxiliada por duas
equipas dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) que chegam ao local em dois Veículo de
Socorro e Assistência Tático (VSAT - 01 e VSAT 02), iniciando-se de imediato a drenagem das águas.
O COM solicita um Veículo de Intervenção Aquática - Bote de Reconhecimento e Transporte Semirrígido
(BRTS) para a Várzea, de modo a retirar 2 funcionários de um posto de combustível, reencaminhando
também mais duas equipas dos BMFF e dos BVFF para a drenagem das águas para o exterior de habitações
e de uma agência funerária.
Pelas 10:24m os BVFF recebem uma chamada telefónica de um residente na Várzea, para que seja retirado
com a maior brevidade da sua residência, sendo que este caso necessita de cuidados especiais devido ao
facto da vítima possuir mobilidade reduzida. De imediato é enviada uma Ambulância de Transporte
Múltiplo (ABTM-02) equipada com uma plataforma elevatória, sendo a situação comunicada ao COM.
Como medida de prevenção o COM solicita os piquetes de serviço da EDP e das Águas da Figueira, com
vista ao corte temporário do abastecimento energético e de água, de forma a minimizar potenciais danos.
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O corredor verde das Abadias encontra-se delimitado e com trânsito condicionado pela PSP, ressalvandose que neste espaço não existem potenciais vitimas a registar.
A partir da situação de contingência a PSP da Figueira da Foz, em estreita coordenação com o COM, passa
a restringir a comunicação nas principais vias rodoviárias destes sectores, efetuando o desvio do trânsito
por rodovias anexas.
2º Momento - Recuperação e Revisão
Resultado da diminuição da precipitação a montante das bacias (área das Abadias, Várzea e Buarcos), assim
como a melhoria das condições atmosféricas, inicia-se o processo de reabilitação nas áreas afetadas:
•

Registo de feridos;

•

Levantamento dos prejuízos materiais;

•

Reabertura do abastecimento energético e de água;

•

Limpeza das vias de comunicação e das infraestruturas afetadas;

•

Reabertura das vias de comunicação com trânsito condicionado;

•

Classificação das habitações em Habitáveis ou Não Habitáveis;

•

Reencaminhamento das populações afetadas para as respetivas habitações classificadas como
Habitáveis;

•

Promover um processo de realojamento temporário, para os residentes em habitações
classificadas como Não Habitáveis.

Nesta fase é realizada uma reunião com a participação de um responsável por cada uma das entidades
referidas na Fase de Socorro, nas instalações dos BMFF, de modo a definir o método de abordagem mais
eficaz. É clarificado desde logo, que cada uma das equipas sabe desempenhar as suas competências sem
indicações adjacentes, sendo que nesta fase interessa definir áreas prioritárias.
No final deste processo o COM efetua um debriefing à Comunicação Social, elabora o relatório final e faz
chegar a cada uma das entidades intervenientes uma cópia do mesmo.
Torna-se urgente a marcação de uma reunião na sala dos Paços do Concelho, no prazo máximo de cinco
dias úteis após a desativação do PMEPC da Figueira da Foz, com um representante de todas as entidades
intervenientes direta e indiretamente no TO, desde a fase do socorro até à fase de reabilitação.
O objetivo desta reunião é a reflexão sobre a ocorrência, para que se possa diminuir a probabilidade e
gravidade na manifestação do risco num futuro próximo, assim como definir procedimentos para uma
resposta mais célere.
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Figura 62 - Cenário de Cheia e Inundação rápida Urbana na Figueira da Foz.
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Figura 63 - Procedimentos de Atuação e Gestão de Emergência num Cenário de Cheia e Inundação Urbana.
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6.3 Cenário Hipotético de Acidente Rodoviário no Transporte de
Mercadorias Perigosas

SITREP (Situation Report)
• Hora: 10.15h;
•

Dia: 24 de Março;

•

Local: rotunda a Sul da ponte Edgar Cardoso;

•

Orientação e Velocidade do Vento: NW - 20 km/h;

•

Temperatura: 11ºC.

Ocorrência: Despiste de Veículo Cisterna de Transporte de Acetato de Etilo.

Consequências Imediatas:
• Mortos - 0;
•

Ferido Graves - 1;

•

Feridos Ligeiros - 0.

Entidades Intervenientes:
•

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra;

•

Comandante Operacional Municipal;

•

Serviço Municipal de proteção Civil;

•

Bombeiros Municipais da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz;

•

Autoridade Marítima Local;

•

Polícia de Segurança Pública - Figueira da Foz;

•

Guarda Nacional Republicana - Posto Territorial de Paião.

Descrição do Cenário Hipotético
No dia 24 de Março, um veículo cisterna circula pelo IC1 (sentido Norte/Sul), com destino à Zona
Industrial de São Pedro, sendo que o condutor perde o controlo do veículo, despistando-se na rotunda
após a ponte Edgar Cardoso (Figura 64, Figura 65, Quadro 72 e Quadro 73).
Pelas 10.15h os Bombeiros Municipais da Figueira da Foz recebem um alerta do Centro Distrital de
Operações de Socorro de Coimbra para um acidente no IC1, na Freguesia de São Pedro, resultante do
despiste e consequente capotamento de um veículo de transporte de Acetato de Etilo, com destino à
Zona Industrial de São Pedro, cujo condutor terá perdido o controlo do mesmo, provocando posterior
derrame da carga transportada para a via, sendo necessária a interrupção do tráfego durante várias horas.
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O Acetato de Etilo é um líquido muito inflamável e a sua utilização acarreta uma série de riscos como a
explosão dos vapores em contacto com o ar, a explosão do reservatório em caso de aquecimento. Em
termos de efeitos na saúde humana por contacto direto pode provocar irritação da pele, olhos e mucosas
em caso de contacto, intoxicação por inalação ou ingestão, ou mesmo ação narcótica sob a forte
concentração de vapores.

1ª Ação - Socorro às vítimas
Nesta fase de operações de proteção e socorro estão envolvidos os Bombeiros Municipais da Figueira da
Foz, que deslocam num primeiro momento um VSAT, comunicando em simultâneo a ocorrência aos
Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz. Com o verificar da situação o COM solicita ao CDOS o envio
de equipas especiais de manuseamento de matérias perigosas, indicando as características da mesma. O
CDOS envia para o local a Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBSC) para o TO. O
derrame do líquido implica de imediato a necessidade de criação de uma Zona de Protecção, devido à
toxicidade do produto derramado, assim como o auxílio da Autoridade Marítima para a colocação de
barreiras de absorção e contenção no estuário do Mondego.

2ª Ação - Desvio do Trânsito
Dadas as características do acidente o COS procede, através do auxílio das forças de segurança, ao
afastamento de civis do local bem como à sinalização e criação de um perímetro de segurança, colocando
barreiras na estrada e mantendo-se a favor do vento.
A PSP da Figueira da Foz, em articulação com o posto territorial da GNR de Paião, procede ao desvio do
trânsito na ponte Eng. Edgar Cardoso, delineando dois percursos rodoviários alternativos:
Direção Figueira da Foz/Leiria:
- Pela A14, desde Figueira da Foz até à A17 (saída da Figueira da Foz) e daí prosseguir para Sul
em direção à saída de Marinha das Ondas, sendo de salientar que esta alternativa se encontra sujeita ao
pagamento de portagem.
- Pela A14, desde a Figueira da Foz até à saída 4 (Maiorca, Montemor-o-Velho), prosseguindo
pela EM601 até Verride. Em Verride o trânsito deve ser desviado pela EN341-1 até Moinho de Almoxarife
e depois para Sul em direção a Alqueidão e daí para Oeste em direção a Lavos.
Direção Leiria/Figueira da Foz:
- O percurso é o mesmo, neste caso no sentido inverso.
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3º Ação - Controlo técnico do derrame
Devido ao perigo inerente à matéria derramada é necessário recorrer à Equipa de Intervenção em
Matérias Perigosas, que se encontra preposicionada no CBSC. Com o objetivo de impedir a propagação
do líquido derramado para esgotos, condutas ou linhas de água na proximidade, o COS destaca uma
equipa para a colocação de margas plásticas ou areia seca, evitando assim a contaminação das áreas
adjacentes ao acidente.
Por razões de segurança, só após a chegada da equipa da CBSC (único destacamento com condições
técnico-táticas para o manuseamento deste tipo de produtos na região Centro) é que se deve proceder
ao tamponamento da fuga, devendo ser utilizadas equipas devidamente equipadas para auxiliar as vítimas.
Num cenário como o equacionado, deve ter-se em conta que todas as equipas que participam na Zona
de Sinistro, considerada de elevado risco, devem usar obrigatoriamente fato de proteção contra o fogo,
aparelho respiratório isolante e utilizar explosímetro ou outros aparelhos adequados de deteção e/ou
medida.
A empresa responsável pelo transporte envia para o local uma equipa de técnicos para verificar o fecho
das válvulas e colmatar a fuga, utilizar água pulverizada para abafar os vapores, bem como proceder à
remoção do produto para contentores específicos assim como a trasfega do mesmo que ainda se encontra
na cisterna acidentada. Tendo em consideração a perigosidade dos resíduos resultantes, os mesmos
devem ser colocados em contentores próprios para resíduos, seguindo-se a sua eliminação em locais
destinados a essas funções, bem como proceder à limpeza do local com água e terra ou areia.
De forma sucinta apresentam-se alguns aspetos relevantes ao nível dos procedimentos de segurança a
considerar durante a gestão de emergência, seguido do fluxograma que resume os procedimentos de
atuação e gestão de emergência (Figura 66).
Em caso de fuga e/ou derrame a predominância e velocidade do vento tem muita influência nas
consequências a jusante, no caso concreto a povoação da Gala, que pela sua proximidade em relação ao
local do sinistro, se deve considerar de extrema vulnerabilidade.
Ao nível da contaminação das linhas de água salienta-se uma eventual contaminação do estuário do
Mondego, que se localiza imediatamente ao lado do local do acidente.
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Quadro 72 - Características do Acetato de Etilo.

- Líquido muito inflamável
- Risco de explosão dos vapores em caso de mistura com o ar

Características do Produto:

- Risco de explosão do reservatório em caso de aquecimento

Acetato de Etilo

- Risco de irritação por contacto, para a pele, olhos e mucosas
- Risco de intoxicação por inalação ou ingestão
- Risco de acção narcótiva sob forte concentração de vapores
- Afastar os curiosos, assinalar o perigo e estabelecer um cordão de segurança
- Não provocar faíscas nem chamas e interromper quaisquer fontes de inflamação (motores,

Intervenção Geral

circuitos eléctricos, cigarros…)
- Prevenir as autoridades policiais
- Manter-se a favor do vento
- Fato de protecção contra o fogo

Protecção Pessoal

- Aparelho respiratório isolante
- Utilizar explosímetro e outros aparelhos adequados de detecção e/ou medida
- Verificar o fecho das válvulas e colmatar a fuga

Derrame

- Utilizar água pulverizada para abafar os vapores
- Impedir o escoamento do produto para a rede de esgotos, cursos de água ou poços
- Enxugar ou limitar o produto derramado com terra ou areia
- Arrefecer o reservatório com água pulverizada quando exposto ao fogo

Incêndio

- Não utilizar água em jacto sobre a matéria (excepto para a acetona e os alcoóis)
- Actuar com pó químico, halon, espuma ou CO2
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Figura 64 - Cenário de Acidente Rodoviário no Transporte de Matérias Perigosas.
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Figura 65 - Vias alternativas ao Cenário de Acidente Rodoviário no Transporte de Matérias Perigosas.
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Quadro 73 - Fita de Tempo do Cenário de Acidente Rodoviário no Transporte de Matérias Perigosas.
Acidente com um veículo de transporte de Acetato de Etilo, na EN109, freguesia de São

24-Mar

10.15h

24-Mar

10.16h Alerta por parte de populares para o INEM.

24-Mar

10.20h

24-Mar

10.33h VSAT dos BMFF chega ao TO.

24-Mar

10.35h

24-Mar

10.37h

24-Mar

10.39h Após solicitação do COM da Figueira da Foz, o CDOS acciona para o local a equipa de intervenção em

Pedro.

BMFF são informados da ocorrência pelo CDOS.
BMFF enviam para o local um VSAT, comunicando em simultâneo a ocorrência aos BVFF.

VMER do INEM chega ao local.
Evacuação do condutor do veículo que se encontra em estado grave.
Reconhecimento e Ponto de Situação Táctica.
O COS - chefe da viatura VSAT - após reconhecimento, efectua Ponto de Situação Táctico ao COM.
COM solicita ao CDOS equipa de intervenção em matérias perigosas.
matérias perigosas dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.
COM solicita à PSP a criação de um perímetro de segurança e o desvio do trânsito, com

24-Mar

10.41h

24-Mar

10.46h PSP inicia definição de cortes de estrada para desvio de trânsito das povoações em risco.

24-Mar

10.50h COM informa o Presidente da CMFF.

24-Mar

10.53h

24-Mar

11.15h

24-Mar

11.20h

24-Mar

12.00h

24-Mar

12.30h Desmobilização dos meios de prevenção.

o auxílio dos postos da GNR de Maiorca, Montemor-o-Velho e Paião.

Presidente da CMFF convoca Comissão Municipal de Proteção Civil com vista à activação
do PMEPCFF.
Chegada de equipa de intervenção em matérias perigosas dos Bombeiros Sapadores de
Coimbra.
Chegada de equipa de técnicos da empresa responsável pelo transporte que inicia os
procedimentos para a colmatação da fuga e recolha do produto derramado.
São estabelecidos contactos com Órgãos de Comunicação Social para divulgação de
informação.
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Figura 66 - Procedimentos de Atuação e Gestão de Emergência em caso de Acidente Rodoviário no Transporte de
Mercadorias Perigosas.
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6.4 Cenário Hipotético de Acidente Ferroviário

SITREP (Situation Report)
•

Hora: 15.52h;

•

Dia: 11 de Outubro;

•

Local: Passagem de nível do lugar de Lares, Freguesia de Vila Verde.

Ocorrência: Colisão com veículo ligeiro de passageiros e consequente descarrilamento de comboio.

Consequências Imediatas:
•

Mortos - 3;

•

Ferido Graves - 12;

•

Feridos Ligeiros - 28.

Entidades Intervenientes:
•

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra;

•

Comandante Operacional Municipal;

•

Serviço Municipal de Proteção Civil;

•

Bombeiros Municipais da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz;

•

Instituto Nacional de Emergência Médica;

•

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Figueira da Foz;

•

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Maiorca;

•

Guarda Nacional Republicana - Posto Territorial de Maiorca;

•

Hospital Distrital da Figueira da Foz;

•

REFER, EPE - Rede Ferroviária Nacional;

•

CP - Comboios de Portugal EPE;
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Contextualização do cenário
No dia 10 de Outubro, pelas 15.52h uma composição de 3 carruagens do comboio de Serviço de Urbano
(CP UTE 2240 - Silício/Sorefame), colide com um ligeiro de passageiros na passagem de nível do lugar de
Lares, devido a uma falha técnica na cancela que interrompe provisoriamente o trânsito (Figura 67 e
Quadro 74).
Às 15.53h o CDOS de Coimbra recebe uma chamada telefónica de um passageiro, indicando o acidente
da composição com uma viatura e consequente descarrilamento. O CDOS procede então ao início das
operações de socorro e salvamento, acionando para o local equipas dos Bombeiros Municipais da Figueira
da Foz, Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, assim como agentes do Posto Territorial da GNR de
Maiorca. Pelo facto do alerta mencionar vítimas, o CDOS encaminha a informação ao CODU de Coimbra,
que por sua vez aciona o INEM.IP. Em simultâneo, coordena-se com as entidades envolvidas na exploração
da infraestrutura (REFER, como entidade gestora da linha e CP como entidade operadora), no sentido
destas auxiliarem no processo de planeamento.

1º Momento - Deslocação dos meios.
Os BMFF e o INEM.IP são as primeiras equipas a chegar ao terreno. Deparam-se com um cenário
provisório de 3 mortes (todos ocupantes do veículo ligeiro de passageiros), e cerca de 40 feridos, 12
deles em estado grave. É neste contexto crítico que o INEM.IP aciona a instalação de um Posto Médico
Avançado no local, e o CDOS aciona meios de socorro para reforço das operações, especificamente
equipas das delegações da Cruz Vermelha da Figueira da Foz e de Maiorca e dos Bombeiros Voluntários
de Montemor-o-Velho.
Depois de se garantirem as condições de segurança na Zona de Sinistro, inicia-se o processo de
desencarceramento das vítimas, dando-se a primeira assistência médica por parte do INEM.IP, na Zona de
Concentração e Recursos e no Posto Médico Avançado, reencaminhando as vítimas para o Hospital
Distrital da Figueira da Foz ou para o Centro Hospitalar de Coimbra conforme a exigência de cada caso.

2º Momento - Intervenção dos meios.
É instalado de imediato o Posto de Comando Operacional Conjunto, no Largo da Senhora da Conceição,
para a coordenação e direção das operações no local através do COM, responsável pela tomada de
decisões e articulação de meios no TO.
Por outro lado, o Centro de Coordenação Operacional da REFER procede de forma a suspender a
circulação na via bem como ao corte e descarga de energia elétrica da catenária.
O CCO da REFER, em conjunto com os Corpos de Bombeiros presentes, procede à avaliação do número
de passageiros das três carruagens envolvidas no acidente. A articulação entre o SMPC, o INEM.IP, os
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Corpos de Bombeiros, as equipas da Cruz Vermelha e o COS efetua-se com vista ao desenvolvimento
das atividades de socorro e apoio logístico necessárias, com recurso a equipamentos como:
- Ambulâncias de socorro e transporte, com Suporte Básico ou Avançado de Vida;
- Dois veículos de combate a incêndios, como precaução a uma possível ignição;
- Veículos e equipamento de desencarceramento e corte;
- Gruas.
O COM solicita à CP o envio do Comboio de Socorro para fazer face às exigências de transporte. São
desenvolvidas todas as ações necessárias de combate a incêndios, resgate, busca e salvamento, assistência
médica de emergência, triagem e evacuação dos sinistrados por parte do INEM.IP, Corpos de Bombeiros
e das Delegações da Cruz Vermelha da Figueira da Foz e de Maiorca, para o Centro Hospitalar de Coimbra
e Hospital Distrital da Figueira da Foz.
O Posto Territorial da GNR de Maiorca assegura as condições de circulação nas vias de acesso necessárias
para a movimentação dos meios de socorro e evacuação de sinistrados, criando corredores de
emergência. Procede ainda à delineação de percursos rodoviários alternativos à estrada bloqueada, sendo
que a passagem de nível mais próxima se encontra no lugar de Casal da Marinha, devendo então o trânsito
ser desviado por esse local (Figura 68).
São promovidas as ações de mortuárias adequadas à situação, como a identificação e remoção de
cadáveres.

3º Momento - Fase de reabilitação.
Iniciam-se os contactos com órgãos de comunicação social tendo em vista a divulgação de informação.
Dependendo do estado das composições após o sinistro estas serão transportadas a reboque para Estação
de Alfarelos.
Na fase de reabilitação assume-se apenas a prestação de apoio aos agentes e SMPC e Entidades e
Organismos destinados a retomar o normal funcionamento do tráfego ferroviário. Devido à especificidade
deste tipo de operações convém referir, para além dos APC já mencionados, as seguintes entidades:
GISAF - Gabinete de Investigação de Segurança de Acidentes Ferroviários: Investiga a causa do acidente,
relacionada com a segurança do transporte ferroviário; Elabora e divulga os correspondentes relatórios;
Promove estudos, propondo medidas de prevenção, que visem reduzir a sinistralidade ferroviária.
REFER: Encontra-se responsável pela reposição das condições infraestruturais da linha; Propõe medidas
cautelares e alternativas.
CP: Assegura o transporte de ligação entre Figueira da Foz e Coimbra; Transporte alternativo que pode
ser rodoviário ou ferroviário, podendo ter um cariz alternado.
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Figura 67 - Cenário de Acidente Ferroviário.
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Quadro 74 - Fita de Tempo do Cenário de Acidente Ferroviário.

11-Out

15.53h Alerta para o CDOS de Coimbra.
Alerta para os BMFF, BVFF, INEM, GNR e SMPC.

11-Out

16.01h

Alerta por parte do CDOS ao INEM, BMFF (que por sua vez alertam os BVFF e SMPC) e a PSP acerca
de uma colisão entre um comboio e um veículo ligeiro, na passagem de nível de Lares, freguesia de Vila
Verde.
BMFF e INEM chegam ao local.

11-Out

16.07h

11-Out

16.12h COM chega ao TO e assume função de COS.

VSAT-01 dos BMFF e VMER do INEM chegam ao TO.

CDOS reforça meios.

11-Out

16.15h CDOS decide reforçar os meios de socorro com equipas dos Bombeiros Voluntários de Montemor-oVelho
Chegada da GNR do Posto de Maiorca, que dá início às operações de desvio do trânsito e

11-Out

16h20h

11-Out

16.21h Chegada das ABSC-B1 e B2 da Delegação da Cruz Vermelha de Maiorca.

11-Out

16.25h Instalação do PCOC no local.

11-Out

16.26h

11-Out

16.28h Chegada de VLCI-05 e 06 dos BMFF, como precaução para um possível incêndio.

11-Out

16.31h Chegada de duas ABSC dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho.

11-Out

16.33h Inicia-se a montagem do Posto Médico Avançado do INEM.

11-Out

16.35h COM informa Presidente da CMFF.

11-Out

16.48h

11-Out

16.54h O Presidente da CMFF declara a activação do PMEPCFF.

11-Out

16.55h Início da evacuação de feridos, para o Centro Hospitalar de Coimbra ou para o Hospital Distrital da

formação do perímetro de segurança.

Centro de Coordenação Operacional de REFER procede à suspensão de circulação na via
e ao corte de energia eléctrica da mesma.

Presidente da CMFF convoca Comissão Municipal de Proteção Civil com vista à activação
do PMEPCFF.

Evacuação de feridos.
Figueira da Foz, consoante os casos.

11-Out

17.00h Chegada das equipas de desencarceramento.

11-Out

17.05h Chegada da Autoridade de Saúde que procede à identificação e remoção de corpos.

11-Out

17.15h

11-Out

17.50h

11-Out

19.15h O Comadante Operacional Municipal declara a desactivação do PMEPCFF.

São estabelecidos contactos com Orgãos de Comunicação Social para difusão de
informação.
REFER inicia o procedimento com vista a rebocar a composição sinistrada até à Estação
de Alfarelos.
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Figura 68 - Procedimentos de atuação e gestão de emergência em caso de Acidente Ferroviário.
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6.5. Cenário Hipotético de Acidente Industrial

SITREP (Situation Report)
•

Hora: 16.15h;

•

Dia: 14 de Outubro;

•

Local: Fábrica de celulose Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel SA.;

•

Orientação e Velocidade do Vento: NW - 40 km/h;

•

Temperatura: 10ºC.

Ocorrência: Fuga de gás tóxico (Dióxido de cloro - Clo2).

Consequências Imediatas:
•

Mortos - 0;

•

Ferido Graves - 1;

•

Feridos Ligeiros - 0;

•

Fissura em estrutura com fuga de gás tóxico na secção de Branqueamento da fábrica;

•

Dispersão aérea com possível afetação de povoações.

Entidades Intervenientes
•

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra;

•

Comandante Operacional Municipal;

•

Serviço Municipal de Proteção Civil;

•

Bombeiros Municipais da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz;

•

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Borda do Campo;

•

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Carvalhais;

•

Guarda Nacional Republicana - Posto Territorial de Paião;

•

Instituto Nacional de Emergência Médica;

•

Hospital Distrital da Figueira da Foz.
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Descrição do Cenário Hipotético
No dia 14 de Outubro pelas 16.15h o SMPC da Figueira da Foz recebe um alerta do Diretor Fabril da
fábrica de celulose Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel SA, responsável pelo Centro Diretor de
Emergência (CDE) da mesma, onde é reportada uma fuga de gás tóxico - dióxido de cloro - nas instalações
da fábrica. É transmitido que a fuga foi detetada há cerca de 10 minutos atrás, estando a proceder-se à
tentativa de contenção da fuga pelo fecho de válvulas. Tendo em conta a natureza da substância libertada
e o facto de esta poder trazer consequências exteriores às instalações fabris através da dispersão aérea,
foi definido o nível 3 de emergência interna da fábrica, estando a proceder-se à evacuação geral do
complexo por precaução, após ordenação de paragem da atividade. É indicado que a manga de vento
localizada nas torres de branqueamento, próximo do local da fuga, indica uma direção de vento noroeste
(RV 135º). É ainda reportada uma vítima, um trabalhador afetado pelo contacto direto com o gás da fuga,
tendo já sido contactado o INEM.IP para socorro ao local (Quadro 75, Quadro 76 e Figura 69).
O Chefe de turno da Recuperação e Energia acionou as sirenes da fábrica com toque contínuo de 5
minutos para alertar para a evacuação, estando estas ligadas ao sistema informático que acionou a
visualização imediata nos monitores dos computadores que se encontram em rede.
É verificado que os elementos com a função de socorristas na fábrica já procederam à evacuação completa
dos trabalhadores para o Ponto de Encontro junto ao topo Norte do armazém convencional do papel,
por este ser o mais indicado em relação à direção do vento, tendo inclusive apoiado a evacuação do
sinistrado que esteve em contacto com o dióxido de cloro da fuga.
Devido ao contacto com a substância tóxica, e às queixas de irritação dos olhos e pele e algumas
dificuldades respiratórias, os olhos e pele do sinistrado foram lavados abundantemente com água, e foi
colocado no sinistrado um aparelho de respiração autónoma através de ar comprimido, tendo este já sido
evacuado das instalações pelo INEM.IP. Os socorristas procederam também à distribuição do
equipamento de proteção ao Grupo Operacional de Emergência (GOE) da fábrica - constituído pelo Chefe
de Turno da Área do Acidente, Técnicos de Segurança e Técnico Superior de Ambiente - que se
concentraram no local de sinistro com o objetivo de conter a fuga.
A última comunicação relatou uma fissura na blindagem da estrutura que originou a fuga, sendo que todo
o equipamento esteve a ser desligado e as válvulas encerradas, verificando-se no entanto bastantes
dificuldades na contenção.
Em função das características da ocorrência, foram de imediato desencadeados todos os procedimentos
consagrados no Plano de Emergência Interno da unidade fabril e respetiva ativação dos meios de 2.º
Intervenção, vulgo Agentes de proteção Civil locais.
Para o Teatro de Operações (TO) foi empenhado um VUCI dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz
(BMFF) para efetuar o reconhecimento da situação e apoiar o GOE nas ações de pulverização de água na
estrutura metálica onde se localiza a fuga, no sentido de abafar o gás e mitigar a sua dispersão enquanto
não é colmatada a fuga. São imediatamente acionados os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF).
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Com o evoluir da ocorrência, o Comandante de Operações de Socorro (COS) - Chefe de Viatura da
VSAT dos BMFF - efetua um Ponto de Situação Tática ao Comandante dos Bombeiros Municipais da
Figueira da Foz, por inerência Comandante Operacional Municipal (COM). Neste contexto é acionado
através do CDOS de Coimbra uma equipa de intervenção em matérias perigosas, sediada nos Bombeiros
Sapadores de Coimbra.
São estabelecidos contactos com as Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa de Borda do Campo e de
Carvalhais (Lavos), iniciando-se uma articulação com os Corpos de Bombeiros locais no sentido de montar
um Posto de Comando Operacional Conjunto (PCOC) num local a Oeste das povoações imediatamente
a Sul da fábrica, e enviar veículos equipados com difusão sonora para alertar a população a manter-se nas
suas residências, assim como ABSC’s para evacuar eventuais vítimas, salientando que todos os recursos
humanos que operem nas povoações em risco deverão usar equipamentos de proteção isolante, filtros
de respiração e viseiras.
O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz é informado dos acontecimentos, e perante a
iminente gravidade dos factos relatados e os efeitos previsíveis, declara a convocação da Estrutura de
Controlo e Coordenação, com vista à ativação do Plano Municipal de Emergência de proteção Civil da
Figueira da Foz (PMEPCFF). Neste seguimento, com o apoio do SMPC e do Gabinete da Presidência, inicia
os contactos com os Órgãos de Comunicação Social com o objetivo de preparar a difusão de avisos e
informações às populações.
Após a chegada do COM, este assume o comando das operações e com base na análise e estudo da
situação tática, efetua a sectorização do TO e empenha os seguintes meios: um VCOT e um VE, este
último para necessidade de atuar em altura. De seguida, solicita ao SMPC que através da ferramenta SiGER
proceda à análise do Plano de Emergência Interno da fábrica e localize as torres de branqueamento, para
colocar no sistema um foco de dispersão/propagação com 135º, de modo a identificar as povoações com
possibilidade de afetação.
No gabinete de crise - Sala de Reuniões da Central da fábrica - então reunidos um Técnico do Gabinete
de proteção Civil da Figueira da Foz, o responsável pelo CDE da fábrica - o Diretor Fabril -, o Responsável
dos Sistemas de Informação, um Engenheiro de Assistência à Fábrica, o Responsável de Segurança e o
Diretor de Manutenção, que efetuam o planeamento estratégico e tático para assessorar o COS nas
decisões a adotar no combate.
Após informação do elemento do SMPCFF da zona de dispersão detetada no SiGER, e com base nas
opiniões de técnicos da fábrica que o dióxido de cloro da fuga dificilmente teria condições para manter
uma composição concentrada com condições para afetar pessoas ou ambiente para além de 2km, as
povoações consideradas em risco de afetação são Canto dos Pinas, Casal de Seiça, Cagarata, Matos e
Marinha das Ondas.
Após detetar as povoações que se encontram em risco através da ferramenta SiGER, o COS define os
itinerários principais e complementares de apoio à gestão de emergência, articulando-se com as forças de
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segurança para garantir o corte das acessibilidades às povoações em risco, bem como um eficiente fluxo
de circulação para os meios empenhados na gestão da emergência.
Estando iminente a chegada da equipa de intervenção em matérias perigosas dos Bombeiros Sapadores
de Coimbra, o COM desloca-se para a Rua da Estrada, na ligação do IC1 à povoação de Sampaio, onde se
encontra já definido o PCOC, assumindo a função de COS no local. O INEM.IP inicia a instalação de um
Posto Médico Avançado anexo ao PCOC. Estabelecem-se comunicações com as unidades que procedem
no terreno ao alerta das povoações em risco. Estes últimos, comunicam que detetaram algumas queixas
de irritação cutânea de residentes das povoações de Canto dos Pinas e Cagarata, estando já estas vitima
a ser evacuadas para o Hospital Distrital da Figueira da Foz. Pelo facto de se tratar de uma situação de
procura súbita, inesperada e excessiva de cuidados médicos de urgência, o Diretor do Serviço de Urgência
declara a ativação do “Plano de Emergência para situações externas envolvendo multivítimas”.
É também verificado que a GNR efetuou cortes de estrada nos acessos do IC1 às povoações em risco,
assim como no acesso da povoação de Franco para Casal de Seiça.
Posteriormente, é declarada a completa contenção da fuga na fábrica, estando já a ser iniciadas no local
operações de limpeza.
Nas comunicações estabelecidas, é comunicado pelo Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz
a ativação do PMEPCFF, estando já o Grupo de Informação Pública em contacto com o Adjunto de
Relações Públicas definido no TO, para a difusão de informações aos Órgãos de Comunicação Social.
É definido um período de quarentena de 12 horas à população das povoações afetadas, com vista à total
dispersão da substância, ao mesmo tempo que se efetuam operações de pulverização de infraestruturas
com água para abafar e dissolver eventuais vestígios, requerendo um esforço de praticamente todos os
meios disponíveis dos Corpos de Bombeiros do Município.
Devido à ocorrência de um acidente grave envolvendo substâncias perigosas, a administração da Soporcel
comunica o facto à Agência Portuguesa do Ambiente e à entidade licenciadora (CCDRC).
Pelas 5.50h do dia 15 de Outubro é dissolvido o período de quarentena e procede-se à desmobilização
de meios, sendo estabelecida apenas a manutenção por um período de 24 horas de uma equipa médica e
uma ABTD no TO, como prevenção.
Pelas 8.35h do dia 15 de Outubro é declarada a desativação do PMEPCFF (Figura 70).
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Quadro 75 - Características do Dióxido de cloro (Clo2).
Características do produto:
Dióxido de cloro (Clo2)

Oxidante, muito tóxico e perigoso para o ambiente.
Saúde humana:
Causa irritação podendo gerar queimaduras nos olhos e pele. Pode causar irritação nas
mucosas no aparelho respiratório. É nocivo na ingestão, podendo causar danos aos dentes,

Perigos

hemorragias nas mucosas da boca, tubo digestivo e estômago.
Ambiente:
Forte agente oxidante. Afecta meios aquáticos e é nocivo para a flora e fauna.

Protecção pessoal

Fato isolante de protecção química. Aparelho respiratório isolante. Fato isolante de
protecção contra gases, caso haja grande proximidade à matéria ou aos vapores.
Actuar a favor do vento. Afastar curiosos. Assinalar o perigo e estabelecer um cordão de

Intervenção geral

segurança. Prevenir autoridades policiais. Prevenir todas as pessoas do perigo de
intoxicação.
Remover a vitima para local arejado. Lavar o nariz e boca com água abundante. Administrar
oxigénio em caso de exposição intensa ao produto. Procurar atendimento médico

Primeiros Socorros

imediatamente. Lavar zonas afectadas com água em abundância, incluindo roupas. Beber
água para diluir produto, não induzir ao vómito. Em caso de insuficiência respiratória,
administrar oxigénio e vigiar funções cardíaca e respiratória.
Verificar o fecho de válvulas e colmatar fuga. Utilizar água pulverizada para abafar o gás.

Derrame

Não aplicar água sob a forma de jacto sobre o produto em fuga do reservatório. Impedir
escoamento do produto para o esgoto, cursos de água ou poços.
Não utilizar água, excepto se pulverizada e apenas para arrefecer o reservatório quando

Fogo

exposto ao fogo, desde que se verifique não existir fuga do produto. Actuar com pó
químico.

Quadro 76 - Fita de Tempo do Cenário de Acidente Industrial.
14-Out

16.05h Detectada fuga de gás tóxico (Dióxido de cloro) na fábrica de celulose Soporcel.

14-Out

16.06h

Evacuação da fábrica.
É accionado o Plano de Emergência Interno da fábrica e respectiva evacuação.
Alerta para o SMPC, Forças de Segurança e INEM.

14-Out

16.15h

Alerta por parte do Director Fabril da Soporcel ao SMPC e Forças de Segurança, acerca de uma fuga de
gás tóxico nas instalações da fábrica, com 1 ferido, e possível afectação de povoações a Sudeste da
fábrica.
BMFF empenham veículo de reconhecimento e informam BVFF.

14-Out

16.18h COM é informado e empenha para o local 1 VUCI para reconhecimento e apoio, informando
simultaneamente os BVFF.
INEM chega ao local.

14-Out

16.25h

14-Out

16.33h

14-Out

16.35h

14-Out

16.37h Após solicitação do COM da Figueira da Foz, CDOS acciona para o local a equipa de intervenção em

Evacuação do ferido que foi exposto ao gás tóxico da fuga.
Chegada de veículo de reconhecimento dos BMFF.
VUCI dos BMFF chega ao TO.
Reconhecimento e Ponto de Situação Táctica.
O COS - chefe de viatura VUCI - após reconhecimento, efectua Ponto de Situação Táctico ao COM.
COM solicita ao CDOS equipa de intervenção em matérias perigosas.
matérias perigosas dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

(Continua)
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COM solicita meios às Delegações da Cruz Vermelha de Borda do Campo e Carvalhais.

14-Out

16.41h São solicitados meios para alertar e socorrer povoações em risco a Sul da fábrica. O COM dirige-se para

14-Out

16.45h COM informa Presidente da CMFF.

14-Out

16.48h Presidente da CMFF convoca a CMPC com vista à activação do PMEPCFF.

14-Out

16.53h COM chega ao local. É efectuado um briefing com o Centro Director de Emergência da fábrica. São

o local do acidente num VCOT mais 1 VE.

Chegada de meios.
empenhados nas operações 1 VCOT e 1 VE.

14-Out

16.54h

GNR do Posto de Paião inicia definição de cortes de estrada para desvio de trânsito das
povoações em risco.
BVFF e meios das delegações da Cruz Vermelha accionadas chegam ao local.
É definido o Posto de Comando Operacional Conjunto (PCOC) na ligação da EN109 à povoação de
Sampaio. São iniciadas as acções para alertar e assistir as povoações em risco (Canto dos Pinas, Casal de

14-Out

16.56h Seiça, Cagarata, Matos e Marinha das Ondas), recomendando a população a manter-se nas suas
residências e acompanhar via rádios locais a evolução da situação, sendo que se irá manter a divulgação
de informações no local por difusão sonora. Estão empenhados no local, no conjunto das forças
presentes, 1 ABCI, 2 ABTM, 6 ABSC, 2 VSAT e 1 VCOT.
Evacuação de feridos.

14-Out

17.03h Evacuação de residentes com queixas de irritação cutânea nas povoações de Canto dos Pinas e
Cagarata.

14-Out

17.06h COM chega ao PCOC e assume função de COS.

14-Out

17.15h INEM instala Posto Médico Avançado anexo ao PCOC.

14-Out

17.28h Equipa de intervenção em matérias perigosas dos Bombeiros Sapadores de Coimbra chega ao local para

14-Out

17.37h É declarada a contenção da fuga na fábrica

14-Out

17.41h O Presidente da CMFF declara a activação do PMEPC

14-Out

17.47h

14-Out

17.50h

14-Out

18.09h Iniciam-se operações de pulverização de infra-estruturas com água para abafar e dissolver eventuais

Chegada de equipa especializada.
apoiar nas acções de mitigação da fuga.

São estabelecidos contactos com Orgãos de Comunicação Social para difusão de
informação.
Definido período de quarentena nas povoações afectadas.
É estabelecido um período de 12 horas com vista á total dispersão da substância.
Reforços chegam ao local.
vestigios. São empenhados no local diversos veículos de ambos os Corpos de Bombeiros do Município.
É dissolvido o período de quarentena e os meios são desmobilizados.

15-Out

05.50h Todos os meios no TO são desmobilizados, com excepção de uma equipa médica e uma ABTD, quer

15-Out

08.15h O COM declara a desactivação do PMEPC.

16-Out

05.50h Desmobilização dos meios de prevenção.

permanecem no TO por 24h como prevenção.
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Figura 69 - Visão global do cenário de Acidente Industrial.
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Figura 70 - Fluxograma de intervenção em Acidente Industrial.
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6.6 Cenário Hipotético de Incêndio Urbano

SITREP (Situation Report)
•

Hora: 11.35h;

•

Dia: 3 de Julho;

•

Local: Rua da República, no território da ex-Freguesia de São Julião;

•

Orientação e Velocidade do Vento: NNE - 20 km/h;

•

Temperatura: 27ºC.

Ocorrência: Deflagração de um Incêndio Urbano originado por uma explosão de uma botija de gás.

Consequências Imediatas:
•

Mortos - 1;

•

Ferido Graves - 1;

•

Feridos Ligeiros - 5.

Entidades Intervenientes
•

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra;

•

Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Municipais da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz;

•

Instituto Nacional de Emergência Médica;

•

Polícia de Segurança Pública - Figueira da Foz;

•

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Figueira da Foz;

•

ACES Baixo Mondego - Autoridade de Saúde Concelhia.

257

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Descrição do Cenário Hipotético
No dia 3 de Julho, pelas 11.35h, o CDOS de Coimbra recebe uma chamada de alerta por parte de um
popular que descreve uma violenta explosão na Rua da República, começando a ver fumo a sair pela janela
de um edifício.
O operador do CDOS de Coimbra tenta saber o máximo de informação, alertando de imediato os Corpos
de Bombeiros e a PSP da Figueira da Foz, para que estes procedam ao reconhecimento da ocorrência e
iniciem os procedimentos necessários. Aquando da chegada de uma equipa dos BMFF é confirmado o
incêndio num edifício com ocupação comercial no rés-do-chão e ocupação habitacional nos restantes
pisos. Neste momento não é possível ainda identificar a causa do incêndio assim como o número de
vítimas. Chega ao local o VUCI-02 dos BMFF que faz o reconhecimento do local sinistrado.
Os bombeiros deparam-se com um edifício inserido num quarteirão de construção antiga e material já
um pouco degradado, sendo a contiguidade entre edifícios um facto preocupante. Enquanto decorre a
fase de reconhecimento são avistadas pessoas à janela que se encontram encurraladas pelo fogo. O
Comandante de Operações de Socorro (elemento dos bombeiros mais graduado no teatro de operações
ao momento) requer o envio do VE-25 dos BM da Figueira da Foz.
Visto existirem pessoas dentro do edifício o COS ordena uma estratégia ofensiva de combate ao incêndio,
que consiste no ataque ao fogo a partir do interior do edifício circunscrevendo-o à menor área possível.
O método de ataque adotado no momento pelo COS é o ataque direto que consiste no arrefecimento
do combustível através da aplicação direta de água sobre o foco de incêndio.
A PSP e o COM chegam ao TO, depois de uma breve reunião com o COS (o COM assume a função de
COS), chegando à conclusão que, para além de evacuar a área do sinistro, existe a necessidade de cortar
o trânsito e desviá-lo do quarteirão afetado. Assim sendo a PSP procede ao corte das seguintes vias: Rua
das Lamas, Rua do Mato, Rua Luís Garrido e ao corte parcial das Ruas da República e Fernandes Tomás
entre os cruzamentos com a Rua 10 de Agosto e Vasco da Gama, como podemos ver na figura 71 e figura
72.
De seguida por indicação do COS é colocado o Posto de Comando Operacional Conjunto no parque de
estacionamento em frente à Câmara Municipal, visto ser o espaço com as caraterísticas adequados à
instalação do PCOC mais próximo do TO.
Os homens na frente de combate reportam que o incêndio é bastante intenso devido aos materiais
altamente inflamáveis presentes no interior do edifício e que estão a ter dificuldades em controlá-lo, pelo
que o COS decide passar para um método de ataque indireto, que consiste na aplicação de água em
direção ao teto (local de maior temperatura), promovendo uma vaporização máxima e extinguindo o
incêndio por abafamento.
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Chega ao TO o Presidente da Câmara de Municipal da Figueira da Foz que pede ao COM que o ponha ao
corrente da situação.
O VE-25 dos BM da Figueira da Foz chega ao TO e inicia-se o salvamento das duas pessoas encurraladas
pelo fogo numa das divisões de um dos andares superiores. Assumindo a forte probabilidade da existência
de vítimas o COS contacta o CODU para que seja enviado para o terreno uma equipa do INEM.IP e a
VMER.
Apesar dos esforços encetados pela equipa de combate a incêndios urbanos o incêndio alastra para os
dois edifícios contíguos que têm exatamente a mesma morfologia que o anterior. Dada a situação, o
Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz e em articulação com o Serviço Municipal e de proteção
Civil da Figueira da Foz, convoca a Comissão Municipal de proteção Civil, pois pondera a ativação do
PMEPCFF, visto a provável existência de vítimas e desalojados.
Chega o INEM.IP e a VMER ao TO, prestando auxílio às pessoas que sofreram queimaduras de 1º e 2º
grau e intoxicações pelo fumo. O COS requer as ABSC dos BV e da CVP da Figueira da Foz para ajudar
no transporte dos feridos para o Hospital da Figueira da Foz.
Algum tempo depois, o incêndio é dado como dominado apesar de ainda se encontrarem a arder dois
dos edifícios em questão. São retiradas dos edifícios mais duas vítimas, um ferido em estado grave com
queimaduras de 3º grau e uma vítima mortal. Dado o estado do ferido grave, o COS requer a ABCI-01
dos BV da Figueira da Foz, que após a sua chegada a transporta de imediato para o Centro Hospitalar de
Coimbra. Uma vez que se verifica a existência de uma vítima mortal, a Autoridade de Saúde Concelhia
procede à identificação e remoção do cadáver.
O incêndio foi posteriormente dado como extinto pelos Bombeiros presentes no local.
Com tudo terminado e como em todos os acidentes desta grandeza procede-se ao Debriefing para que
em conjunto com todas as entidades envolventes se possa analisar todas as possíveis falhas.
Neste domínio apresenta-se de seguida a fita de tempo do cenário de incêndio urbano descrito
anteriormente (Quadro 77).
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Figura 71 - Cenário de Incêndio Urbano.
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Quadro 77 - Fita de Tempo do Cenário de Incêndio Urbano.

03-Jul

11.35h

Alerta para o CDOS.
É dado o alerta para o CDOS de Coimbra.
CDOS recebe a chamada, retira os dados mais relevantes e acciona os meios.

03-Jul

11.37h

O CDOS de Coimbra recebe a chamada a alertar de uma explosão da Rua da República na Figueira da
Foz, alertando de imediato os Corpos de Bombeiros da Figueira da Foz e a PSP para que estes
procedam ao reconhecimento da ocorrência.
Chegada dos meios ao TO.
Chegada ao local de um VUCI dos BM da Figueira da Foz. O Comandante de Operações de Socorro

03-Jul

11.55h (elemento dos bombeiros mais graduado no teatro de operações), procede à marcha geral de
operações e na fase de reconhecimento verifica que o edifício inserido num quarteirão de construção
antiga e material já um pouco degradado, sendo a contiguidade entre edifícios um facto preocupante.
Pedido de meios.

03-Jul

12.00h O COS requer o VE-25 dos BM da Figeuira da Foz, para resgatar as pessoas encuraladas pelo fogo nos
andares superiores do edifício.

03-Jul

12.05h

Estratégia de combate e método de ataque.
O COS ordena uma estratégia ofensiva de combate e um método de ataque directo.
Chegada da PSP.

03-Jul

12.10h

Por indicações do COS a PSP vai evacuar a área do sinistro e cortar o trânsito na Rua das Lamas, Rua
do Mato, Rua Luís Garrido no total das suas extensões e ainda ao corte parcial das Ruas da República
e Fernandes Tomás entre os cruzamentos com a Rua 10 de Agosto e Vasco da Gama.

03-Jul

12.10h

Chegada do Comandante dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz.
O Comandante , que por inerência é também o COM, chega ao TO.
Passagem de Comando.
Após tomar conhecimento da situação táctica o comandante dos Bombeiros Municipais da Figueira da

03-Jul

12.12h Foz assume o comando das operações.
O Comandante define a zona concentração e reserva e o Posto de Comando Operacional Conjunto
(PCOC).
Mudança da método de ataque.

03-Jul

12.20h

03-Jul

12.25h O Presidente da Câmara Municipal da da Figueira da Foz chega ao TO e o COM põe-o ao corrente da

O COS decide passar para um método de ataque indirecto.
O Presidente da Câmara Municipal da Figueira no TO.
situação.

03-Jul

12.30h

03-Jul

12.35h

Chegada de meios ao TO.
Chega ao local o VE-25 dos BM da Figueira da Foz.
Pedido de reforços e meios.
O COS contacta o CDOS para que seja enviado para o terreno uma equipa do INEM e a VMER.
Activação do PMEPCFF.

03-Jul

13.15h

O incêndio alastra para os dois edifícios contíguos, o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da
Foz e em articulação com o Serviço Municipal e de Protecção Civil da Figueira da Foz, convoca a
Comissão Municipal de Protecção Civil, pondera a activação do PMEPC.
Chegada de meios e reforços.

03-Jul

13.20h Chega o INEM e a VMER ao TO, prestando auxílio às pessoas que sofreram queimaduras de 1º e 2º
grau e intoxicações pelo fumo.

03-Jul

15.05h

O incêndio é dado como dominado.
O incêndio é controlado apesar de ainda se encontrarem a arder dois dos edifícios .
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Pedido de meios.

03-Jul

15.20h

03-Jul

15.40h ABCI-01 dos BV da Figueira da Foz chega ao local e posteriormente transporte o ferido grave para o

O COS dado o estado do ferido grave requer a ABCI-01 dos BV da Figueira da Foz.
Chegada de meios ao TO.
Centro Hospitalar de Coimbra.
O incêndio é dado como extinto.

03-Jul

21.30h

03-Jul

21.30h segurança.

Principais focos de incêndio estão apagados, mantendo-se somente, pequenos focos de combustão.
Inicia-se operações de rescaldo e vigilância activa no perímetro de delineado de
É eliminado ou isolado pequenos focos de combustão, garantindo-se que o mesmo não reacende.
Debriefing.
O dispositivo de comando operacional mobiliza-se para o quartel dos Bombeiros Municipais, para
realizar o Debriefing da ocorrência. O Presidente da Câmara, assessorado pelo Vereador com delegação

03-Jul

22.45h

de poderes na área da Protecção Civil, reúne com a Comissão Municipal de Protecção Civil, com o
objectivo de definir as acções de recuperação/reabilitação.
Numa primeira instância passa pelo realojamento das vítimas desalojadas e acompanhamento
psicológico até ao reposicionamento da normalidade, bem como a definição das estratégias mais
adequadas ao nível da requalificação urbana da área afectada.
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Contacto 112
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CDOS

Necessidade de Meios?

Reconhecimento

Ponto de Situação

Sim

Quartel BMFF / BVFF
CDOS

Sim
Busca e Salvamento

Envio de meios para
o T.O

Vitimas

Estabelecimento
de meios de acção

Estabelecimento de meios de
acção

Ataque e Protecção
Critérios para activação PMEPC

Ataque e protecção

D
a
s

Bombeiros
Primeira Intervenção

Não

Sim

Não
Domínio

Em Rescaldo

Extinção

Sim

Presidente da CMFF
Convoca a CMPC

Sim
Activação do Plano
Sim

Acções contempladas
no Plano

Rescaldo

G
e
r
a
l

Vigilância

M
a
r
c
h
a

Busca e
salvamento

Reconhecimento/avaliação

Bombeiros

Rescaldo

Vigilância
(prevenção)

Debriefing

Recuperação
/Reabilitação

Figura 72 - Procedimentos de Atuação e Gestão de Emergência em caso de Incêndio Urbano.
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6.7. Cenário Hipotético de Incêndio Florestal
A significativa mancha florestal do Município, bem como as características morfológicas do sector da Serra
da Boa Viagem, tornam expectável a ocorrência de incêndios florestais, em particular nos meses de Verão,
pelo que a criação de cenários e medidas estratégicas de mitigação do risco visam preparar os
intervenientes, otimizando tempos de resposta e minimizar as suas consequências.

SITREP (Situation Report)
•

Hora: 12.15h;

•

Dia: 15 de Agosto;

•

Local: Encosta Norte da Serra da Boa Viagem;

•

Orientação e Velocidade do Vento: NNW - 40 km/h;

•

Temperatura: 31ºC.

Ocorrência: Incêndio Florestal.

Consequências Imediatas:
•

Mortos - 0;

•

Ferido Graves - 0;

•

Feridos Ligeiros - 0.

Entidades Intervenientes
•

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra;

•

Comandante Operacional Municipal;

•

Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Municipais da Figueira da Foz;

•

Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz;

•

Guarda Nacional Republicana - Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho;

•

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Figueira da Foz.

Descrição do Cenário Hipotético
No dia 15 de Agosto, pelas 12.15h o CDOS de Coimbra recebe uma chamada de alerta por parte de um
Posto de Vigia da Serra da Boa Viagem (43-01) a informar sobre a existência de uma coluna de fumo, na
encosta Norte da Serra. De salientar que no dia em questão o alerta para o Distrito de Coimbra dado
pela ANPC encontra-se em amarelo, o que traduz a existência de risco para determinadas atividades,
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dependentes da situação meteorológica. Com este alerta deverão estar 25% dos efetivos de prontidão
em 2 horas a nível Distrital (ANPC, 2009).
O operador do CDOS de Coimbra tenta saber o máximo de informação do vigilante, alertando de
imediato os Corpos de Bombeiros da Figueira da Foz para que estes procedam ao reconhecimento e
confirmação da possível ocorrência e área em questão. Aquando da chegada de uma equipa dos BMFF é
confirmado o incêndio, na localidade de Barrocas situada próximo da estrada que liga Quiaios à Praia de
Quiaios. De seguida, chegam ao local duas viaturas ligeiras de combate a incêndio dos BVFF (um VLCI e
1 VFCI) e um VLCI dos BMFF.
Após a fase de reconhecimento o Comandante das Operações de Socorro (COS), elemento dos
bombeiros mais graduado no teatro de operações ao momento, em função das condições meteorológicas
favoráveis à propagação de incêndios (humidade relativa baixa e velocidade do vento superior a 30 km/h,
a soprar de Noroeste para Sudeste e temperatura relativa a 31ºC), bem como um coberto florestal denso
composto por pinheiro bravo, pinheiro manso, eucalipto e com o solo coberto por uma densa camada de
manta morta, informa o Comandante dos BMFF (por inerência Comandante Operacional Municipal COM) e o CDOS da possível complexidade do incêndio, solicitando mais meios para o TO. O CDOS ao
receber a informação sobre a complexidade da situação aciona reforço de meios dos BV de Cantanhede
e os BV de Montemor-o-Velho.
Chega também ao TO a GNR que efetua a evacuação da população afetada que se encontra perto do
local de Barrocas, cortando numa primeira instância a estrada Quiaios - Praia de Quiaios como medida
de segurança. Passados cerca de 10 minutos, com a chegada do COM, o qual assume a função de COS,
recebe toda a informação tática do combate ao incêndio, incluindo um esquisso da situação tática
“simulação da propagação do incêndio” (Figura 73 e Figura 74).
De seguida, por indicação do COS é colocado o Posto de Comando Operacional (PCO) em Quiaios,
visto ser uma área próxima do local onde deflagra o incêndio, segura e com a possibilidade de avistar o
desenrolar dos acontecimentos que se desenvolvem agora na encosta Norte da Serra da Boa Viagem
Perante este cenário o COM contacta o CDOS com vista à mobilização de meios aéreos, sendo que de
imediato contacta diretamente o CODIS, efetuando um ponto de situação.
Os reforços chegam ao TO faseadamente, recebendo através do COS a indicação do canal de
comunicação e o local onde devem combater o incêndio.
Apesar de todos os esforços, incluído uma equipa CNAF e um GRIF de Coimbra que se juntam
oportunamente aos outros operacionais, o incêndio avança, contudo os APC conseguem obrigá-lo a
contornar a localidade de Povoação da Serra.
O COM toma conhecimento que existe um segundo foco de incêndio desta feita na encosta Sul. Posto
isto, o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz já no local e em articulação com o Serviço
Municipal de proteção Civil, convoca a Comissão Municipal de proteção Civil, pois pondera a ativação do
PMEPC, visto que o SiGER indica a provável e rápida extensão do incêndio a uma área superior aos 100ha,
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sendo que o incêndio pode ainda vir a afetar infraestruturas importantes e colocar a localidade de
Povoação da Serra em risco.
O CDOS mobiliza os meios aéreos disponíveis e com raio de ação operacional. O COS informa o CDOS
deste segundo foco, que ao receber esta informação sobre a existência de uma nova frente de combate
aciona os BV de Soure.
Com o auxílio do SiGER, são verificados os pontos de abastecimento de água para o combate, em função
das características da distância ao TO e operacionalidade de acordo com os princípios básicos para
logística de transporte e reabastecimento em situações de emergência. Neste cenário destaca-se o ponto
de água mais próximo, uma mini represa privada a Norte do Foz Plaza (Freguesia de Buarcos), a uma
distância de cerca de 3km, e dois pontos de água mais afastados, o rio Mondego a uma distância de cerca
de 6km e a Lagoa da Vela a uma distância de cerca de 10km.
Com a chegada de um meio aéreo, o COS procede a uma reorganização da estratégia, indicando aos
elementos que combatem no flanco direito para recuar devido a chegada do meio aéreo pesado.
O Aerotanque Pesado vai combater na frente do incêndio por indicação do COS. Inerente a tais indicações
e por motivos de segurança as equipas que faziam a contenção dos flancos descem.
Os BV de Soure chegam ao TO e iniciam o combate ao incêndio da vertente Sul, com o auxílio dos BV
da Figueira da Foz que fazem deslocar para esta nova frente mais meios (VFCI 02 e VLCI 15). Com o
continuar do lavrar das chamas o fumo começou a criar dificuldades respiratórias a alguns veraneantes
que se encontravam na praia. O COM, em articulação com o coordenador da Delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa da Figueira da Foz, decide enviar para a praia uma equipa da Cruz Vermelha
Portuguesa para prestar auxílio à população.
Minutos depois, o incêndio é impedido de avançar apesar de ainda se propagar para fora dos limites já
atingidos, sendo dado como dominado pelo COS. Posteriormente, por volta das 21.15h o incêndio foi
dado como extinto pelos Bombeiros presentes no local. De notar que as povoações em risco registam
apenas pequenos danos no edificado. Já em segurança, procede-se às operações de rescaldo e vigilância
no perímetro delineado.
Com tudo terminado e como em todos os acidentes desta grandeza procede-se ao debriefing para que em
conjunto com todas as entidades envolventes se possa analisar todas as possíveis falhas.
Neste domínio apresenta-se no Quadro 78 a fita de tempo do cenário de incêndio florestal descrito
anteriormente.
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Figura 73 - Cone de Propagação relativo a Cenário de Incêndio Florestal na Serra da Boa Viagem.
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Quadro 78 - Fita de Tempo do Cenário de Incêndio Florestal.

15-Ago

12.15h

Alerta do Posto de Vigia para o CDOS.
É dado o alerta para o CDOS de Coimbra.
CDOS recebe a chamada, retira os dados mais relevantes e acciona os meios.

15-Ago

12.17h

O CDOS de Coimbra recebe a chamada a alertar de uma coluna de fumo na encosta Norte da Serra
da Boa Viagem perto da povoação de Barrocas, alertando de imediato os Corpos de Bombeiros da
Figueira da Foz para que estes procedam ao reconhecimento no local.
Chegada dos Meios ao TO.
Chegada ao local de um VLCI dos BMFF, um VLCI e um VFCI dos BVFF. O Comandante de Operações
de Socorro (elemento dos bombeiros mais graduado no teatro de operações), procede à marcha geral

15-Ago

12.35h de operações e na fase de reconhecimento verifica que não há vítimas, mas existe população em perigo.
De seguida estabelece os meios de acção, ataque e protecção, e dá o ponto de situação para os Corpos
de Bombeiros e para o CDOS de Coimbra, alertando que o incêndio se propaga a grande velocidade, e
como tal irá necessitar de mais meios.
O CDOS acciona os BV Cantanhede e os BV Montemor-o-Velho.

15-Ago

12.37h

15-Ago

12.45h Por indicações do COS, a GNR vai evacuar as populações que habitam próximas da povoação de

O CDOS Coimbra alerta os BV Cantanhede e os BV Montemor-o-Velho.
Chegada da GNR.
Barrocas e cortar o trânsito na estrada entre Quiaios e Praia de Quiaios como medida preventiva.

15-Ago

12.55h

Chegada do Comandante dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz.
O Comandante dos BMFF, por inerência o COM.
Passagem de Comando.

15-Ago

12.57h

Após tomar conhecimento da situação táctica o COM assume o comando das operações, solícita a
mobilização dos meios que julga necessário, promove a construção de faixas de contenção.
O COM define a Zona de Concentração e Reserva e o Posto de Comando Operacional (PCO).
Chegada de Reforços.

15-Ago

13.05h Um VFCI dos BV de Cantanhede e um dos BV Montemor-o-Velho chegam à frente de combate e
recebem as ordens pelo canal de comunicações.
Pedido de reforços.
O COM contacta o CDOS de Coimbra e solicita reforço de pessoal e meios. Prevê que os meios aéreos

15-Ago

13.20h

serão essenciais para proteger a povoação em risco e as as infra-estruturas adjacentes à direcção do
incêndio.
O COM contacta directamente o CODIS actualizando o ponto de situação e também dá indicações
para o quartel para a saída de mais meios.
Chegada do GRIF

15-Ago

14.00h Chegada do Grupo de Reforço para Incêndios Florestais do distrito CoimbraO COS informa que o
grupo deve tomar posições de forma a consolidar o combate no flanco direito.
Defesa Perimétrica.

15-Ago

14.30h Após uma forte tentativa para parar o incêndio, os operacionais conseguem evitar que ele atinja a
Povoação da Serra.
Segundo Foco de Incêndio .

15-Ago

15.35h O COM tem conhecimento da existência de um segundo foco de incêndio, desta feita na encosta Sul
da Serra da Boa Viagem e comunica de imediato ao CDOS sobre este acontecimento.

(Continua)
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O Presidente da Câmara Municipal da Figueira no TO.

15-Ago

15.40h

O Presidente da Câmara Municipal da da Figueira da Foz convoca a Comissão Municipal de Protecção
Civil, para equacionar a activação do PMEPC, visto que o SiGER indica a provável e rápida extensão do
incêndio a uma área superior aos 100ha.
CDOS acciona mais meios.

15-Ago

15.57h O CDOS requer ao Centro de Meios Aéreos da Lousã a saída de HEBM (Helicóptero Bombardeiro
Médio) e AETP (Canadair).

15-Ago

16.00h

CDOS acciona mais meios.
O CDOS acciona os BV de Soure para o combate à segunda frente de fogo.
Reorganização.

15-Ago

16.15h

Os elementos que integram a Estrutura de Comando procedem à reoganização das operações em
função da estratégia de ataque, com especial enfoque para a adequação dos meios no terreno, com a
previsível chegada de meios aéreos.

15-Ago

16.45h

Chegada dos Meios Aéreos.
Chegada ao TO do HEBM (Helicóptero Bombardeiro Médio) e AETP (Canadair).
Chegada de Reforços.

15-Ago

17.35h

Um VFCI dos BV de Soure chegam à frente de fogo na encosta Sul da Serra da Boa Viagem assim como
o VFCI 02 e VLCI 15 dos BV da Figueira da Foz iniciando o combate. O COS informa-os do canal de
comunicações a usar e dá-lhes indicações ajudar na contensão dos flancos.
Auxílio da Delegação da Cruz Vermelha da Figueira da Foz.

15-Ago

17.40:h

O COM em articulação com o coordenador da Delegação da Cruz Vermelha da Figueira da Foz, decide
enviar para a praia uma equipa da Cruz Vermelha para prestar auxílio à população que começava a
sentir os efeitos do fumo provocado pelo incêndio.

15-Ago

19.35h

O incêndio é dado como dominado.
Incêndio impedido de avançar e propagar-se para fora dos limites já atingidos.
O incêndio é dado como extinto.

15-Ago

21.15h Principais focos de incêndio estão apagados, mantendo-se somente, dentro do perímetro, pequenos
focos de combustão.
Inicia-se operações de rescaldo e vigilância activa no perímetro delineado de segurança.

15-Ago

21.30h

São eliminados ou isolados pequenos focos de combustão, garantindo-se que os mesmo não
reacendem.
Debriefing.
O dispositivo de comando operacional mobiliza-se para o quartel dos Bombeiros Municipais, para
realizar o Debriefing da ocorrência. O Presidente da Câmara, assessorado pelo Vereador com delegação

15-Ago

22.45h

de poderes na área da Protecção Civil, reúne com a Comissão Municipal de Protecção Civil com o
objectivo de definir as acções de recuperação/reabilitação.
Numa primeira instância passa pelo realojamento das vítimas desalojadas e acompanhamento
psicológico até ao reposicionamento da normalidade, bem como a definição das estratégias mais
adequadas ao nível do ordenamento florestal da área atingida.
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Contacto 112
Postos de Vigia
Eclosão do
Incêndio
Florestal

O
p
e
r
a
ç
õ
e
s

Activação

CDOS

Necessidade de Meios?

Reconhecimento

Ponto de Situação

Sim

Quartel BMFF / BVFF
CDOS

Sim
Busca e Salvamento

Envio de meios para
o T.O

Vitimas

Estabelecimento
de meios de acção

Estabelecimento de meios de
acção

Ataque e Protecção
Critérios para activação PMEPC

Ataque e protecção

D
a
s

Bombeiros
Primeira Intervenção

Não

Sim

Não
Domínio

Em Rescaldo

Extinção

Sim

Presidente da CMFF
Convoca a CMPC

Sim
Activação do Plano
Sim

Acções contempladas
no Plano

Rescaldo

G
e
r
a
l

Vigilância

M
a
r
c
h
a

Busca e
salvamento

Reconhecimento/avaliação

Corpos de Bombeiros

Rescaldo

Vigilância
(prevenção)

Debriefing

Recuperação
/Reabilitação

Figura 74 - Procedimentos de Atuação e Gestão de Emergência em caso de Incêndio Florestal.
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6.8. Cenário Hipotético de Acidente de Poluição

SITREP (Situation Report)
•

Hora: 07.15h;

•

Dia: 23 de Janeiro;

•

Local: Entrada do Porto da Figueira da Foz;

•

Orientação e Velocidade do Vento: NW - 65 km/h;

•

Temperatura: 4ºC.

Ocorrência: Rombo de navio com derrame de 3000 toneladas de crude.

Uma ocorrência desta natureza implica a ativação dos seguintes planos específicos:
•

Plano Mar Limpo (PML);

•

Plano de proteção Portuária (PPP) do Porto da Figueira da Foz.

É importante salientar que, perante estas circunstâncias, pelo facto de existirem planos específicos para
lidar com estas situações concretas e aos quais um Plano Municipal de Emergência de proteção Civil não
se pode suplantar, este último pode ser ativado perante a gravidade da ocorrência, mas num sentido de
acionar a prontidão de meios e recursos a colocar à disposição da Autoridade Marítima e apoiar na
articulação com as diversas entidades que este Plano pode acionar, tanto para as ações de combate como
nas ações de mitigação, mas sempre sob a orientação da entidade com total autoridade nesta área de
jurisdição. No caso específico de uma ocorrência de acidente de poluição em Domínio Público Marítimo,
a Autoridade Marítima assume a total responsabilidade para as ações operacionais de combate ao acidente,
suportando-se nos Planos supramencionados.
Na criação do cenário de Acidente de Poluição, mediante as diversas ocorrências que se poderia
equacionar, optou-se pela situação de um derrame ao largo da costa pelo facto de esta implicar graves
consequências tanto ao nível ambiental como socioeconómico, dada a importância que a faixa litoral
apresenta para o Município. Também se optou por este cenário para salientar a sua especificidade e a
necessidade de se reverter as ações para Planos específicos já existentes, enaltecendo-se assim a
importância da articulação que documentos com estas características devem assumir.
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7. Cartografia
No sentido de garantir a integração da informação cartográfica em bancos de dados comuns, assim como
a integração com outros planos, este documento inclui uma componente digital com todas as referências
cartográficas associadas ao planeamento de emergência e proteção civil do Município da Figueira da Foz.
Desta componente digital, apenas foi extraído um conjunto mínimo de informação que se considerou
relevante para ser publicado no corpo deste plano. De ressalvar que toda a cartografia inserida nesta
componente digital, cumpre os parâmetros pré-estabelecidos e recomendados, assim como se apresenta
suscetível de ser utilizada em fases de prevenção, emergência e reabilitação.
De referir ainda que o Município da Figueira da Foz possui uma plataforma dinâmica de informação
geográfica - o já referido SiGER - para a monitorização e gestão de situações de emergência e proteção
civil, a qual possui muita da informação cartográfica usada na elaboração e análise deste plano.
Listagem de Cartografia:
•

Enquadramento Territorial;

•

Zonas de Concentração e Reserva;

•

Zonas Estratégicas de Apoio Logístico;

•

Locais de Reunião de Vítimas Mortais;

•

Esboço Hipsométrico;

•

Mapa de Declives;

•

Mapa de Ocupação do Solo;

•

População residente por freguesia em 2011

•

Variação populacional por freguesia entre 2001 e 2011

•

Índice de envelhecimento por freguesia em 2011.

•

Mapa da Rede Viária do Município;

•

Mapa da Rede Elétrica e Sectores de Corte do Município;

•

Infraestruturas Vitais;

•

Áreas urbanas da Figueira da Foz com edifícios mais vulneráveis a Incêndios urbanos

•

Zonamento da Carta de Intensidade Sísmica no Município da Figueira da Foz

•

Rede das Zonas de captação de água no Município da Figueira da Foz.

•

Risco de Erosão Costeira no Município da Figueira da Foz

•

Risco de Incêndio Florestal (CRIF, 2009).

•

Manchas Florestais

•

Áreas Vulneráveis a Inundação no Município da Figueira da Foz.
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•

Infraestruturas Criticas Vulneráveis a Inundação no Município da Figueira da Foz

•

Vulneráveis em caso de Acidente no Transporte de Matérias Perigosas no Município da Figueira
da Foz

•

Áreas Vulneráveis a Acidente Industrial no Município da Figueira da Foz

•

Zonas Tampão dos Pontos de Água;

•

Incêndios florestais entre 1990 e 2012

•

Mapa de Prioridades de Defesa contra Incêndios Florestais;
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Secção III
1. Inventário de Meios e Recursos
1.1. Base de dados de meios e recursos
O SiGER é uma ferramenta indispensável à gestão de emergência, que inclui, nomeadamente o inventário
dos equipamentos, artigos e materiais disponíveis de imediato e mobilizáveis a curto prazo.
As atividades de levantamento e atualização de meios e recursos e a sua permanente atualização, é da
responsabilidade do SMPC, que tem especial atenção aos riscos mais suscetíveis de ocorrerem em
períodos de retorno mais curtos.
Neste contexto o SiGER contém todas as informações respeitantes aos eventuais fornecedores privados
ou públicos de equipamentos, artigos e materiais necessários à prossecução dos objetivos das operações
de socorro e proteção civil, por exemplo:
•

Máquinas e equipamentos de engenharia, construção e obras públicas;

•

Equipamentos de transportes de passageiros e de carga;

•

Equipamentos de energia e iluminação;

•

Combustíveis e lubrificantes;

•

Produtos desinfetantes, de higiene e limpeza;

•

Entre outros.

A base de dados mantém-se disponível no SMPC, à disposição dos membros da CMPC e de quem mais
for expressamente autorizado, ficando o acesso para consulta sujeita a procedimentos da responsabilidade
do responsável pelo SMPC. Nos Quadros 79 e 80 encontram-se especificados, para além dos respetivos
meios de contacto, também os meios e recursos relevantes para a operacionalização deste PMEPC.

1.2. Equipamentos de Entidades Públicas e Instituições de Utilidade Pública

RESERVADO
1.3. Equipamentos de Entidades Privadas

RESERVADO
1.4. Locais de Acolhimento Provisório em Alojamento Turístico

RESERVADO
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1.5. Centros de Acolhimento Provisório

RESERVADO
2. Lista de Contactos

RESERVADO
3. Modelos de Relatórios e Requisições

RESERVADO
4. Modelos de Comunicados

RESERVADO
5. Lista de Controlo de Atualização do Plano
A lista de controlo de atualizações do plano, tem como objetivo identificar, de forma expedita para quem
consulta, as alterações que foram introduzidas no plano (Quadro 89).

Quadro 79 - Lista de Controlo de atualização do plano.
Versão

Data de

Data das

Responsável

Plano (Nº)

Aprovação

Alterações

Atualização

Capítulos Atualizados

Observações

Parecer da CMPC de

1.ª Versão

16 de Dezembro de
2008
Todo o documento,

2.ª Versão
Dezembro

segundo as recomendações

de 2014

da ANPC

(Of/12194/NP/2012)
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6. Lista de Registo de Exercícios do Plano
A realização de exercícios tem como finalidade testar a operacionalidade dos planos, manter a prontidão
e assegurar a eficiência de todos os agentes de proteção civil e garantir a manutenção do plano e das
organizações intervenientes (Quadro 90).
Quadro 80 - Lista de Registo de Exercícios do Plano
Data
Exercício

Local

Tipo de
Exercício

Cenário

Agentes

Meios e Recursos

Envolvidos

Envolvidos

Observações

7. Lista de Distribuição do Plano
Neste ponto deverá constar a lista das entidades a quem foi assegurada a distribuição do plano,
designadamente os agentes, organismos e entidades nele mencionados, as entidades integrantes da
Comissão Municipal de Proteção Civil, as autoridades de proteção civil das unidades administrativas
adjacentes de nível similar, a autoridade de proteção civil de nível territorial imediatamente superior e a
Autoridade Nacional de Proteção Civil (Quadro 91).

Quadro 81 - Lista de distribuição do Plano.

RESERVADO
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8. Legislação

Legislação Estruturante
• Lei nº 53/2008, de 29 de Agosto - Lei de Segurança Interna;
• Decreto-Lei n.º 112/2008, de 1 de Julho - Conta de Emergência que permite adotar medidas de
assistência a pessoas atingidas por catástrofe ou calamidade;
• Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro - Enquadramento institucional e operacional da Proteção Civil no
âmbito municipal, organização dos serviços municipais de Proteção Civil e competências do
comandante operacional municipal;
• Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS);
• Lei nº 27/2006, de 3 de Julho - Lei de Bases da Proteção Civil;
• Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de Novembro – Transfere competências dos governos civis e dos
governadores civis para outras entidades da Administração Pública em matérias de reserva de
competência legislativa da Assembleia da República;
• Decreto – Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro - Transfere competências dos governos civis e dos
governadores civis para outras entidades da Administração Pública, liquida o património dos governos
civis e define o regime legal aplicável aos respetivos funcionários
• Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março – Lei Orgânica da Autoridade Marítima Nacional.
• Decreto-Lei nº 169/99 de 18 setembro – Regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios
e das freguesias.
• Lei n.º 44/86, de 30 de setembro – Lei do Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência.
• Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho - Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração de Planos de
Emergência de Protecção Civil

Outra Legislação
• Decreto-Lei n. º 17/2009, de 14 de janeiro – Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios).
• Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro Segurança contra Incêndio em Edifícios.
• Portaria 1532/2008, de 29 de Dezembro – Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em
Edifícios
• Declaração da CNPC nº344/2008 de 2 de setembro (Regulamento de Funcionamento dos CCO).
• Portaria n.º 302/2008, de 18 de Abril - Normas de Funcionamento da Comissão Nacional de Proteção
Civil;
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• Decreto-Lei n.º 56/2008, de 26 de Março - Comissão Nacional de Proteção Civil;
• Decreto Regulamentar n.º 86/2007, de 12 de dezembro (Articulação, nos espaços marítimos sob
soberania e jurisdição nacional, entre autoridades de polícia).
• Lei n.º 63/2007 de 6 de novembro (Lei Orgânica da GNR).
• Portaria n.º 1358/2007, de 15 de Outubro - Equipas de Intervenção Permanente;
• Despacho do Secretário de Estado da Proteção Civil n.º 22396/2007, de 26 de Setembro - Força
Especial de Bombeiros;
• Lei n.º 53/2007 de 31 de agosto (Lei Orgânica da PSP).
• Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho (Prevenção de Acidentes Graves com Substâncias Perigosas);
• Despacho do SEPC nº22396/2007 de 6 de agosto (Criação da FEB).
• Decreto-Lei nº 247/2007 de 27 junho (Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros), e alterações
produzidas pelo Decreto-Lei nº 248/2012 de 21 de novembro.
• Despacho do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil n.º 9390/2007, de 24 de Maio Unidades Orgânicas Flexíveis da Autoridade Nacional de Proteção Civil;
• Declaração da CNPC nº97/2007 de 16 de maio (Estado de Alerta para as Organizações Integrantes
do SIOPS).
• Portaria n.º 338/2007, de 30 de Março - Unidades Orgânicas Nucleares da Autoridade Nacional de
Proteção Civil;
• Portaria n.º 333/2007, de 30 de Março - Unidades Orgânicas Flexíveis da Autoridade Nacional de
Proteção Civil;
• Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de Março - Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil,
alterada pelo Decreto-lei n.º 73/2013, de 31 de maio;
• Decreto-Lei n.º 203/2006, de 27 de Outubro - Lei Orgânica do Ministério da Administração Interna;
• Decreto-Lei nº 167/2006 de 16 de agosto (SIRESP).
• Decreto-Lei n.º 22/2006, de 2 de Fevereiro - Lei Orgânica do Serviço de Proteção da Natureza e do
Ambiente e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, da Guarda Nacional Republicana;
• Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de Março - Lei Orgânica da Autoridade Marítima Nacional;
• Decreto-Lei n.º 15/94, de 22 de janeiro (Sistema Nacional para a Busca e Salvamento Marítimo).
• Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009, de 26 de Junho - Aprova a Estratégia Nacional de
Segurança Rodoviária;
• Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de Outubro - Regime de utilização de lamas de depuração em solos
agrícolas;
• Portaria Nº 35/2009 de 16 de janeiro (Dispositivo Integrado de Prevenção Estrutural da AFN /DIPE).
• Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro - Procedimentos que regulamentam a atividade
pecuária;
• Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de Agosto - Regime Jurídico relativo à prevenção e controlo
integrados da poluição;
• Decreto-Lei 166/2008, de 22 de Agosto - Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional;
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• Portaria n.º 1356/2008 - Revisão do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional;
• Decreto-Lei n.º 253/2007, de 26 de Outubro - Regime a que fica sujeito o procedimento de delimitação
do domínio público hídrico;
• Diretiva da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 1/ANPC/2007, de 16 de Maio - Estado de alerta
especial para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIPOS);
• Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio - Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias
Perigosas por Estrada - RPE;
• Decreto-Lei n.º 189/2006, de 22 de Setembro - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 322/2000, de
19 de Dezembro, que institui o regime jurídico relativo à designação e à qualificação profissional dos
conselheiros de segurança para o transporte de mercadorias perigosas por estrada, caminho-de-ferro
ou via navegável;
• Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 Setembro - Estabelece regime geral da gestão de resíduos;
• Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro - Estabelece a titularidade dos recursos hídricos;
• Decreto-Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro - Lei da Água;
• Decreto-Lei n.º 124-A/2004, de 26 de Maio - Regulamento Nacional do Transporte de Matérias
Perigosas por caminho-de-ferro;
• Decreto-Lei Nº 44/2002 de 2 de Março - Sistema de Autoridade Marítima (SAM);
• Decreto-Lei n.º 46/2002, de 02 de Março - Atribui às autoridades portuárias a competência integrada
em matéria de segurança nas suas áreas de jurisdição;
• Decreto-Lei n.º 174/2002, de 25 de Julho - Define as regras de intervenção em caso de emergência
radiológica;
• Decreto-Lei n.º 165/2002, de 17 de Julho - Proteção contra Radiações Ionizantes;
• Despacho do Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil n.º 2338/2001, de 3 de Fevereiro Relativo a relatórios de acidentes no transporte de matérias perigosas;
• Decreto-Lei n.º 164/2001, de 23 de Maio - Prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias
perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e para o ambiente;
• Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de Novembro - Estabelece a obrigatoriedade de elaboração de cartas
de zonas inundáveis;
• Decreto-Lei n.º 235/1997, de 3 de Setembro - Relativo à poluição das águas por nitratos de origem
agrícola;
• Decreto-Lei n.º 152/1997, de 19 de Junho - Referente ao tratamento de águas residuais urbanas;
• Decreto-Lei nº 253/95, de 30 de Setembro - Sistema Nacional para a Busca e Salvamento Aéreo;
• Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro - Define os planos de bacia hidrográfica;
• Resolução do Conselho de Ministros nº 25/93 de 15/04/1993 - Plano Mar Limpo (Poluição Marinha);
• Decreto-Lei n.º 204/93, de 3 de Junho - Estabelece Normas relativas à Prevenção do Risco de
Acidentes Graves que possam ser causados por certas atividades industriais ou de armazenagem;
• Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio - Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios
e pontes;
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•

Decreto Regulamentar n.º 86/2007, de 12 de Dezembro - Articulação nos espaços marítimos sob
soberania e jurisdição nacional entre autoridades de polícia;

•

Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro - Lei de Bases do Ambiente;

•

Decreto Regulamentar n.º 18/93, de 28 de Junho - Exercício de funções de proteção civil pelas Forças
Armadas;

•

Lei n.º 44/96, de 30 de Setembro - Lei do Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência.

•

Decreto n.º 41658/1958, de 31 de maio – Regulamento de segurança das construções contra os
sismos

Poderá ser consultada legislação sobre Proteção Civil no sítio on-line da Autoridade Nacional de Proteção
Civil (ANPC), em www.prociv.pt/.
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Glossário
A explicação dos principais conceitos técnicos utilizados, pode ser consultado no Glossário de Proteção
Civil aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil e publicado no sitio da internet da Autoridade
Nacional de Proteção Civil (ANPC) em www.prociv.pt/.
Em:
http://www.prociv.pt/educid/RecInformativosPedagogicos/Pages/Glossario.aspx
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