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Carta de suscetibilidade de nevões 

Anexo I - Cartografia 

Cartas de Suscetibilidade 

As cartas de suscetibilidade representam a incidência espacial dos perigos, identificando 

e classificando as áreas com propensão para serem afetadas por um determinado perigo, em 

tempo indeterminado (ANPC, 2009). 

A abordagem metodológica utilizada para o tratamento da informação e definição das 

áreas de suscetibilidade de cada um dos riscos foi qualitativa em detrimento de outras 

(determinística e estatística). Esta abordagem atribui diferentes pontuações e ponderações, 

resultado de um processo empírico interativo de análise causa-efeito entre os diferentes fatores 

considerados e a sua distribuição no espaço (Cunha, L. e Dimuccio, L., 2002). 

Para a maioria das cartas de suscetibilidade a atribuição empírica das ponderações foi 

processada através da combinação de operações de análise espacial, nos formatos raster e 

vetorial. Toda a informação raster (final) foi produzida com um resolução espacial de cinco 

metros e projetada no Sistema Global de Referência Territorial - PT-TM06/ETRS89. 

Desta forma, para cada variável considerada são definidas classes de pontuação (de 0 a 

3 ou 1 a 4) da área em análise. É igualmente estabelecida uma ponderação (de 1 a 5) para cada 

variável, de acordo com a influência que possa ter para a suscetibilidade de determinadas áreas. 

As cartas de suscetibilidade são obtidas pela reclassificação, sempre que possível, em quatro 

classes (suscetibilidade elevada, moderada, baixa, nula ou não aplicável). 
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Carta de suscetibilidade de ondas de calor 

  Carta de suscetibilidade de vagas de frio 
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Carta de suscetibilidade de secas 

Carta de suscetibilidade de cheias e inundações 
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Carta de suscetibilidade sísmica 

Carta de suscetibilidade de movimentos de massa 
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Carta de suscetibilidade de acidentes rodoviários 

Carta de suscetibilidade de radioatividade natural 

 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

Anexos  

7 

 

Carta de suscetibilidade de acidentes ferroviários 

Carta de suscetibilidade de acidentes fluviais 
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Carta de suscetibilidade de acidentes no transporte terrestre de mercadorias perigosas 

Carta de suscetibilidade de incêndios urbanos 
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Carta de suscetibilidade de acidentes industriais que envolvam substâncias perigosas 

Carta de suscetibilidade de incêndios em centros históricos 
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Carta de suscetibilidade de colapso de estruturas em edifícios com elevada concentração populacional 

Carta de suscetibilidade de cheias e inundações por rutura de barragens 
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Carta de localização do risco de nevões 

Carta de Localização do Risco 

A cartografia de localização do risco é o resultado da sobreposição da carta de 

suscetibilidade e dos elementos expostos. Este exercício é indicado no Guia Metodológico para 

a Produção de Cartografia Municipal de Risco e Para a Criação de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) de Base Municipal (ANPC, 2009).  

Esta carta foi elaborada para todos os riscos naturais e mistos. A análise da carta de 

localização do risco incide somente sobre as áreas inseridas na classe elevada e nos elementos 

críticos aí localizados. 

Todavia, importa mencionar que entendemos que será recomendável o cruzamento entre 

a carta de risco e os elementos expostos. A carta de risco integra os elementos vulneráveis a 

considerar no caso de ocorrer determinado risco (potencial de perda) mas que ao serem 

convertidos para o formato raster deixam de conter a base de dados que os diferencia e que é 

informação essencial para uma melhor atuação das diversas entidades envolvidas no plano. 

Assim, este cruzamento permitiria recuperar essa informação (base de dados) dos EEEVS. 

No entanto, o exercício indicado pela ANPC é o aqui apresentado, estando estas cartas de 

acordo com a metodologia do guia supracitado. Contudo, referimos que dada a organização e o 

tipo de ficheiros que produzimos, numa situação em que seja necessário efetuar o levantamento 

dos elementos expostos para uma área de risco elevado, este exercício pode ser efetuado com 

rapidez, permitindo a identificação de cada elemento e facilitando a operacionalidade das ações 

a efetuar. 
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Carta de localização do risco de ondas de calor 

Carta de localização do risco de vagas de frio 
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Carta de localização do risco de secas 

Carta de localização do risco de cheias e inundações 
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Carta de localização do risco de de movimento de massa 

Carta de localização do risco de sismos  
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Carta de perigosidade de incêndios florestais 

Carta de localização do risco de radioatividade natural 
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Carta de risco de incêndios florestais 

Carta de localização de incêndios florestais 
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Carta prioridades de defesa 

Carta de elementos expostos ao risco de acidentes aéreos 

 

Cartas de Elementos Expostos 

Designam-se por elementos expostos a “população, propriedades, estruturas, infraestruturas, 

atividades económicas, etc., expostos (potencialmente afetáveis) a um processo perigoso 

natural, tecnológico ou misto, num determinado território” (ANPC, 2009). 
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Carta de elementos expostos ao risco de incêndios urbanos 

Carta de elementos expostos ao risco de acidentes no transporte terrestre de mercadorias perigosas 
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Carta de elementos expostos ao risco de incêndios em centros históricos 

Carta de elementos expostos ao risco de acidentes industriais que envolvam substâncias perigosas 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Gavião  

Anexos  

20 

 

 Carta de elementos expostos ao risco de colapso de estruturas em edifícios com elevada concentração populacional 

Carta de elementos expostos ao risco de cheias e inundações por rutura de barragens 
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Anexo II- Programa de Medida a Implementar para a Prevençao e Mitigação de Riscos 

1. Riscos Naturais 

1.1. Nevões 

Estratégias de Mitigação 

 Previsão e monitorização das condições atmosféricas; 

 Identificar a localização da população considerada como grupos de risco (bebés, 

idosos, doentes crónicos, mentais, obesos e acamados); 

 Consolidar telhados, portas e janelas; 

 Distribuição de sal nas estradas; 

 Desobstrução e limpeza das vias de comunicação; 

 Elaboração de cartas de risco; 

 Escolha de culturas resistentes para os locais de maior risco; 

 Adoção de métodos de controlo. 

 

1.2. Ondas de Calor 

Estratégias de Mitigação 

 Previsão e monitorização das condições meteorológicas – um acompanhamento 

sistemático da situação meteorológica é essencial para manter avisadas as 

populações e as entidades; 

 Identificar a localização da população considerada como grupos de risco (bebés, 

idosos, doentes crónicos, mentais, obesos e acamados); 

 Monitorização do estado de saúde da população – as ondas de calor tem efeitos 

prejudiciais na saúde humana, como tal importa monitorizar o estado de saúde 

dos grupos de risco de modo a adaptar/aumentar os tipos de intervenção; 

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

manter as populações informadas e conscientes dos riscos. 

Planos Estratégicos 

 Plano de Contingência Regional para Temperaturas Extremas Adversas 

(PCRTEA) – Módulo Calor. 
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1.3. Vagas de Frio 

Estratégias de Mitigação 

 Previsão e monitorização das condições atmosféricas; 

 Identificar a localização da população considerada como grupos de risco (bebés, 

idosos, doentes crónicos, mentais, obesos e acamados); 

 Consolidar telhados, portas e janelas; 

 Distribuição de sal nas estradas; 

 Desobstrução e limpeza das vias de comunicação; 

 Elaboração de cartas de risco; 

 Escolha de culturas resistentes para os locais de maior risco; 

 Adoção de métodos de controlo. 

 

Planos Estratégicos 

 Plano de Contingência Regional para Temperaturas Extremas Adversas 

(PCRTEA) – Módulo Frio. 

 

1.4. Secas 

Estratégias de Mitigação 

Medidas Estruturais 

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

armazenamento estratégico de água, de modo a amenizar as variações sazonais 

e anuais dos recursos hídricos; 

 Tratamento de efluentes – execução de sistemas de tratamento de efluentes 

plenamente eficazes; 

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

superfície e subterrâneas; 

 Sistemas de transferência – execução de sistemas de transferência de água 

interbacias hidrográficas; 

 Utilizador – pagador – aplicação generalizada do princípio do utilizador - 

pagador. 
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Medidas Não Estruturais 

 Previsão e coordenação de situações de seca – um acompanhamento sistemático 

da situação através de um sistema de previsão e coordenação de situações de 

seca é essencial para manter avisadas as populações e as entidades; 

 Campanhas de sensibilização com o intuito de sensibilizar a população para o 

uso eficiente da água e da preservação da qualidade da água. 

Medidas conjunturais 

 Reutilização das águas para usos compatíveis, como por exemplo a lavagem de 

ruas, a rega, etc.; 

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

de seca é necessária a imposição de medidas restritivas de alguns usos da água; 

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

sistemas de abastecimento de água, reparando fugas, instalando contadores e 

aumentando a vigilância dos sistemas. 

Legislação Aplicável 

 Decreto-Lei n.º 130/2012, de 23 de junho - Altera a Lei n.º 58/2005, de 29 de 

dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo a Diretiva n.º 2000/60/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases 

e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas; 

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

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

Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca e das 

Alterações Climáticas; 

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

 

1.5. Cheias e Inundações 

Estratégias de Mitigação 

 Limpeza e desobstrução de sumidouros, valeta e outros canais de escoamento – 

a limpeza destes locais irá impedir a acumulação de águas pluviais; 

 Verificação/reparação de eventuais desmoronamentos das margens de linhas de 

água – é essencial uma monitorização regular do curso da linha de água, de 

modo a detetar e reparar eventuais situações que possam levar a obstruções ou 

estrangulamentos; 
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 Aumentar as áreas naturais de prado e floresta ao longo dos cursos de água – 

em caso de cheia as áreas naturais de prado e floresta ao longo dos cursos de 

água irão favorecer a infiltração de água no solo; 

 Reflorestação das áreas ardidas – as áreas ardidas tem menor capacidade de 

retenção de águas pluviais e são zonas sujeitas a arrastamento de material para 

as linhas de água, sendo deste modo fundamental proceder à sua reflorestação; 

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

em zonas de risco de cheia ou inundação. 

 

Legislação Aplicável 

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

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

Presidência do Conselho de Ministros, que aprova as orientações estratégicas de 

âmbito nacional e regional, que consubstanciam as diretrizes e critérios para a 

delimitação das áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) a nível 

municipal; 

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

Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (REN); 

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

estratégicas de âmbito nacional e regional, que consubstanciam as diretrizes e 

critérios para a delimitação das áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional 

(REN) a nível municipal; 

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

Reserva Ecológica Nacional; 

 Decreto-Lei nº 112/2002, de 17 de abril – Aprova o Plano Nacional da Água; 

 Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de dezembro – Aprova o Plano de 

Bacia Hidrográfica do Tejo; 

 Decreto-Lei nº 364/98, 21 de novembro – Regulamenta a cartografia de zonas 

inundáveis, abrangendo os perímetros urbanos, para serem considerados nos 

planos municipais de ordenamento do território (PMOT). 

Planos Estratégicos 

 Plano Nacional da Água; 

 Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo. 
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1.6. Sismos 

Estratégias de Mitigação 

 Elaboração de mapas de risco; 

 Proibição de construção em zonas sismicamente ativas; 

 Novas construções com regras antissísmicas; 

 Mobilização da opinião pública para os riscos; 

 Proteção das pessoas – educação e legislação. 

 

Legislação Aplicável 

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

obedecem a publicidade e a informação disponibilizadas aos consumidores no 

âmbito da aquisição de imóveis para habitação; 

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

Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes. 

 

1.7. Movimentos de Massa 

Estratégias de Mitigação 

 Proceder a uma monitorização contínua – um sistemático acompanhamento das 

zonas de risco é importante para perceber eventuais alterações nas vertentes; 

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

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

água no solo ou a erosão e assim minimizar eventuais movimentos de massa; 

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

de elevada perigosidade;  

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

sistemas de drenagem irá reduzir a probabilidade de movimentos de massa; 

 Reflorestação das vertentes – uma cobertura vegetal de crescimento rápido irá 

ajudar à fixação do solo e consequentemente diminuir os movimentos de massa; 

 Pregagens – em algumas situações é possível efetuar pregagens para fixação das 

camadas ao nível rochoso estável; 
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 Aplicação de redes de proteção – a aplicação de redes impede a queda de 

pequenos fragmentos de rocha; 

 Estabilização de taludes – estas intervenções para a estabilização de encostas 

visam regularizar a sua superfície e sempre que possível recompor 

artificialmente as condições topográficas; 

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

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

massa; 

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

exemplo, pode levar à instabilidade da vertente. 

 

Legislação Aplicável 

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

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

Presidência do Conselho de Ministros, que aprova as orientações estratégicas de 

âmbito nacional e regional, que consubstanciam as diretrizes e critérios para a 

delimitação das áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN) a nível 

municipal; 

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

Decreto-Lei n.º166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (REN); 

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

estratégicas de âmbito nacional e regional, que consubstanciam as diretrizes e 

critérios para a delimitação das áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional 

(REN) a nível municipal; 

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

Reserva Ecológica Nacional. 

 

1.8. Radiológicos (Radão) 

Estratégias de Mitigação 

 Ventilar naturalmente os espaços; 

 Selar fendas existentes no pavimento e juntas das tubagens, de modo a impedir 

as entradas de radão no solo; 

 Colocar no pavimento membranas que sejam impermeáveis ao ar (radão); 
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 Ventilação mecânica de modo a diminuir a pressão existente no espaço 

subjacente às construções. 

 

Legislação Aplicável 

 Recomendação da Comissão 90/143/EURATOM, de 21 de fevereiro – Proteção 

da população contra a exposição interior ao radão. 

 

2. Riscos Mistos 

2.1. Incêndios Florestais 

Estratégias de Mitigação 

 Manutenção dos pontos de água de combate a incêndios florestais; 

 Criação de sistemas de vigilância – a vigilância e a deteção precoce dos 

incêndios florestais são extremamente importantes, como tal importa reforçar os 

pontos de vigia, manter as patrulhas móveis e se possível complementar com a 

instalação de sistemas automáticos de deteção de incêndios; 

 Medidas de silvicultura preventiva – a aplicação de várias técnicas de 

silvicultura preventiva são essenciais, pois será modificada a estrutura da massa 

florestal de modo a dificultar a propagação do fogo. Algumas técnicas que 

devem ser utilizadas são: 

 Limpeza de matos e redução do material combustível; 

 Construção de aceiros; 

 Utilização do fogo controlado; 

 Poda e desbaste; 

 Compactação do combustível. 

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

florestais e a manutenção dos caminhos já existentes irá facilitar o acesso dos 

meios terrestres no combate a incêndios e poderão ainda funcionar como corta 

fogos; 

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

aglomerados populacionais – com o intuito de diminuir a carga de combustível 

e aumentar a descontinuidade vertical e horizontal dos povoamentos florestais, 

de forma a minimizar a ignição e propagação do fogo; 
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 Ações de sensibilização da população – sensibilizar a população sobre a 

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

incêndios florestais; 

 Adoção de boas práticas florestais. 

 

Legislação Aplicável 

 Portaria que define o período crítico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios; 

 Despacho n.º 7511/2014, de 9 de junho de 2014 – Aprova o Regulamento do 

Fogo Técnico; 

 Despacho n.º 4345/2012, de 15 de março - Homologa o Regulamento do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI); 

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

os municípios do continente em matéria de constituição e funcionamento dos 

gabinetes técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da 

defesa da floresta; 

 Portaria n.º35/2009, de 16 de janeiro - Aprova o Regulamento de Organização e 

Funcionamento do Dispositivo de Prevenção Estrutural; 

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

n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece as medidas e ações a desenvolver 

no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios e procede à sua 

republicação; 

 Decreto Regulamentar n.º 37/2007, de 3 de abril - Aprova o Plano Regional de 

Ordenamento Florestal do Alto Alentejo; 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 65/2006, de 26 de maio – Aprova o 

Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

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

infrações das normas estabelecidas no âmbito do Sistema Nacional de Defesa 

da Floresta contra Incêndios. 

 

Planos Estratégicos 

 Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI); 

 Estratégia Nacional para a Floresta (ENF); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF); 
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 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI); 

 Plano Operacional Municipal (POM). 

 

3. Riscos Tecnológicos 

3.1. Acidentes Rodoviários 

Estratégias de Mitigação 

 Intervenções corretivas na rede viária – intervenções de correção de eventuais 

problemas existentes na rede viária que contribuam para a ocorrência de 

acidentes rodoviários; 

 Enquadramento legal e fiscalização – fiscalizar o cumprimento do código da 

estrada é essencial para a segurança dos condutores e demais utentes das 

infraestruturas rodoviárias; 

 Informação, formação e educação da população – sensibilizar a população para 

o cumprimento do código da estrada e para as consequências negativas de 

práticas inadequadas; 

 Estudar as melhores práticas de socorro às vítimas – um socorro rápido e eficaz 

às vítimas de acidentes rodoviários é fundamental para salvar vidas. 

 

Legislação Aplicável 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 54/2009, de 14 de maio – Aprova a 

Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR) 2008-2015; 

 Decreto-Lei nº 44/2005, de 23 de fevereiro – Altera o Código da Estrada, 

aprovado Decreto-lei n.º 114/94, de 3 de maio; 

 Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de outubro - Aprova o Regulamento de 

Sinalização do Trânsito; 

 Portaria nº 881-A/94 de 30 de setembro – Compatibiliza as normas punitivas do 

Regulamento do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto n.º 39987, de 22 de 

Dezembro de 1954, com o novo regime sancionatório previsto no referido 

Código, bem como altera e adita sinais de trânsito. 

 

Planos Estratégicos 

 Plano Nacional de Prevenção Rodoviária; 
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 Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária; 

 Plano Municipal de Segurança Rodoviária. 

 

3.2. Acidentes Ferroviários 

Estratégias de Mitigação 

 Cartas de risco geotécnico; 

 O sistema de deteção de queda de taludes; 

 O sistema de deteção de obstáculos em passagens de nível; 

 O sistema de deteção de rodas e caixas de eixo dos veículos ferroviários 

anormalmente quentes; 

 O sistema de monitorização das circulações no que respeita ao controlo do peso 

real dos veículos e o impacto mecânico das rodas na via. 

 

Legislação Aplicável 

 Decreto-Lei n.º 182/2012, de 6 de agosto - Altera (primeira alteração) o 

Decreto-Lei n.º 27/2011, de 17 de fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 27/2011, de 17 de fevereiro - Estabelece as condições técnicas 

que contribuem para o aumento da segurança do sistema ferroviário e de 

circulação segura e sem interrupção de comboios; 

 Declaração de Retificação n.º 18/2010, de 28 de junho - Retifica o Decreto-Lei 

n.º 41-A/2010, de 29 de Abril, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações, que regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de 

mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2006/90/CE (EUR-Lex), da Comissão, de 3 de Novembro, e a Diretiva n.º 

2008/68/CE (EUR-Lex), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

Setembro; 

 Decreto-Lei n.º 62/2010, de 9 de junho - Altera os indicadores comuns de 

segurança e os métodos comuns de cálculo dos custos dos acidentes 

ferroviários; 

 Regulamento n.º 473/2010, de 20 de maio – Aprova o Regulamento que 

estabelece o regime de melhoria de desempenho para a rede ferroviária 

nacional;  
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 Regulamento n.º 442/2010, de 17 de maio - Estabelece os procedimentos de 

emissão de autorizações de segurança a empresas responsáveis pelo exercício 

da atividade de gestão da infraestrutura ferroviária; 

 Regulamento n.º 443/2010, de 17 de maio - Estabelece os procedimentos de 

emissão de certificados de segurança a empresas prestadoras de serviços de 

transporte ferroviário; 

 Decreto-Lei n.º 394/2007, de 31 de dezembro - Segurança dos caminho-de-ferro 

da Comunidade, regulando as competências e metodologias a aplicar pelo 

Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários (GISAF), 

organismo nacional responsável pela investigação de acidentes e incidentes 

ferroviários; 

 Regulamento n.º 42/2005, de 3 de junho - Publica o Regulamento que 

estabelece os procedimentos necessários para obtenção de licenças para o 

exercício da atividade de prestação de serviços de transporte ferroviário, bem 

como as metodologias a adotar na avaliação do cumprimento dos requisitos; 

 Decreto-Lei n.º 24/2005, de 26 de janeiro - Altera o Regulamento de Passagens 

de Nível, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de Dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro - Estabelece o novo regime 

jurídico dos bens do domínio público ferroviário, incluindo as regras sobre a 

sua utilização, desafetação, permuta e, bem assim, as regras aplicáveis às 

relações dos proprietários confinantes e população em geral com aqueles bens; 

 Decreto-Lei nº 270/2003, de 28 de outubro - Define as condições de prestação 

dos serviços de transporte ferroviário por caminho-de-ferro e de gestão da 

infraestrutura ferroviária; 

 Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de dezembro - Procede à revisão do Regulamento 

de Passagens de Nível, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 156/81, de 9 de Junho, e 

estabelece a obrigatoriedade da elaboração de planos plurianuais de supressão 

de passagens de nível. 

 

3.3. Acidentes Fluviais 

Estratégias de Mitigação 

 Identificar potenciais fontes de acidentes e caracterizar os ecossistemas fluviais; 

 Mitigar potenciais fontes de acidentes; observar e monitorar o espaço fluvial; 

 Preparar os meios necessários para fazer face a um acidente fluvial e/ou 

poluição fluvial; 
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 Identificação de zonas sensíveis e estabelecimento de prioridades de proteção; 

 Estabelecimento de normas de proteção ambiental; 

 Fiscalização; 

 Estabelecimento de Planos de Emergência adequados; 

 Formação e treino (correta operação de modo a evitar acidentes). 

 

Legislação Aplicável 

 Decreto Regulamentar n.º 18/2001, de 7 de dezembro – Aprova o Plano de 

Bacia Hidrográfica do Tejo. 

 

Planos Estratégicos 

 Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo. 

 

3.4. Acidentes Aéreos 

Estratégias de Mitigação 

 Identificação de locais, infraestruturas e grupos populacionais em maior risco; 

 Identificação dos vários percursos alternativos de acesso às zonas críticas; 

 Realização de exercícios; 

 Atualização periódica do inventário de meios e recursos e levantamento das 

necessidades de aquisição de novos equipamentos; 

 Ações de sensibilização dirigidas à população; 

 Ações de fiscalização. 

 

3.5. Acidentes no Transporte Terrestre de Mercadorias Perigosas 

Estratégias de Mitigação 

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

circulações destes veículos, no entanto as Câmaras Municipais podem 

estabelecer restrições especiais à circulação de veículos de transporte de 

mercadorias perigosas, com caráter temporário ou permanente, nas vias sob a 

sua jurisdição, devendo para tal proceder a uma sinalização adequada; 
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 Estabelecer corredores preferenciais – devem ser estabelecidos corredores 

preferenciais destinados à circulação de matérias perigosas, de modo a 

aumentar a segurança de pessoas e bens; 

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

ao atravessamento de matérias perigosas, restringindo a sua densidade 

populacional; 

 Técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro, pois um acidente que 

envolva substâncias perigosas requer uma intervenção adequada e eficiente, de 

modo a minimizar os impactos do acidente. 

 

Legislação Aplicável 

 Decreto-Lei n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro - Procede à alteração (segunda 

alteração) do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, relativo ao transporte 

terrestre de mercadorias perigosas, transpondo a Diretiva n.º 2012/45/UE, da 

Comissão, de 3 de dezembro; 

 Decreto-Lei n. º206-A/2012, de 31 de agosto - Altera (primeira alteração) o 

Decreto-Lei 41-A/2010, de 29 de abril, relativo ao transporte terrestre de 

mercadorias perigosas. Conforma o regime da certificação das entidades 

formadoras de conselheiros de segurança e de condutores de veículos de 

mercadorias perigosas com o Decreto-Lei 92/2010, de 26 de julho; 

 Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril - Regula o transporte terrestre, 

rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas; 

 Portaria n.º 131/2006, de 16 de fevereiro - Altera a Portaria n.º 331-B/98, de 1 

de junho (proíbe o trânsito de automóveis pesados afetos ao transporte de 

mercadorias perigosas que devam ser sinalizados com painel laranja entre as 18 

e as 21 horas de sextas-feiras, de domingos, de feriados nacionais e de vésperas 

de feriados nacionais); 

 Portaria n.º 331-B/98, de 1 de junho - Proíbe o trânsito de automóveis pesados 

afetos ao transporte de mercadorias perigosas que, de acordo com a Portaria n.º 

1196-C/97, de 24 de novembro, devam ser sinalizados com painel laranja, entre 

as 8 e as 21 horas de sextas-feiras, de domingos, de feriados nacionais e de 

vésperas de feriados nacionais. 
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3.6. Incêndios Urbanos 

Estratégias de Mitigação 

 Educação de segurança – é importante realizar campanhas de sensibilização e 

ações de formação na área de segurança contra incêndios; 

 Engenharia de segurança – um estudo sistemático do risco de incêndio e das 

medidas preventivas é essencial para aplicação na conceção, construção e 

utilização de edifícios, para aumentar a resistência destes ao fogo; 

 Investigação de sinistros – o apuramento das causas dos sinistros é essencial 

para prevenir novas ocorrências; 

 Fiscalização de segurança – é necessário efetuar fiscalizações à aplicação das 

medidas de prevenção e proteção do risco de incêndio; 

 Avaliação da segurança – é necessário efetuar avaliações regulares dos edifícios 

com o intuito de verificar a sua segurança; 

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

uma demolição controlada; 

 Reparação/reforço – face à existência de deficiências devem ser efetuadas obras 

de reparação/reforço da estrutura; 

 Planeamento de emergência – para garantir o sucesso das medidas de 

intervenção é necessário planear previamente os procedimentos a adotar em 

caso de emergência. 

 

Legislação Aplicável 

 Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro - Aprova o Regulamento Técnico de 

Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE); 

 Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro - Estabelece o regime jurídico da 

segurança contra incêndios em edifícios (SCIE). 

 

3.7. Incêndios em Centros Históricos 

Estratégias de Mitigação 

 Educação de segurança – é importante realizar campanhas de sensibilização e 

ações de formação na área de segurança contra incêndios; 
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 Engenharia de segurança – um estudo sistemático do risco de incêndio e das 

medidas preventivas é essencial para aplicação na conceção, construção e 

utilização de edifícios, para aumentar a resistência destes ao fogo; 

 Investigação de sinistros – o apuramento das causas dos sinistros é essencial 

para prevenir novas ocorrências; 

 Fiscalização de segurança – é necessário efetuar fiscalizações à aplicação das 

medidas de prevenção e proteção do risco de incêndio; 

 Avaliação da segurança – é necessário efetuar avaliações regulares dos edifícios 

com o intuito de verificar a sua segurança; 

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

uma demolição controlada; 

 Reparação/reforço – face à existência de deficiências devem ser efetuadas obras 

de reparação/reforço da estrutura; 

 Planeamento de emergência – para garantir o sucesso das medidas de 

intervenção é necessário planear previamente os procedimentos a adotar em 

caso de emergência. 

 

Legislação Aplicável 

 Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro - publica o "Regulamento Técnico de 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios"; 

 Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro - estabelece o “Regime Jurídico de 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios”. 

 

3.8. Acidentes Industriais que envolvam Substâncias Perigosas 

Estratégias de Mitigação 

 Educação de segurança – é importante realizar campanhas de sensibilização e 

ações de formação na área de segurança contra incêndios; 

 Engenharia de segurança – um estudo sistemático do risco de incêndio e das 

medidas preventivas é essencial para aplicação na conceção, construção e 

utilização de edifícios, para aumentar a resistência destes ao fogo; 

 Aplicação na conceção, construção e utilização de edifícios, para aumentar a 

resistência destes ao fogo; 

 Investigação de sinistros – o apuramento das causas dos sinistros é essencial 

para prevenir novas ocorrências; 
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 Fiscalização de segurança – é necessário efetuar fiscalizações à aplicação das 

medidas de prevenção e proteção do risco de incêndio; 

 Planeamento de emergência – para garantir o sucesso das medidas de 

intervenção é necessário planear previamente os procedimentos a adotar em 

caso de emergência. 

 

Legislação Aplicável 

 Decreto-Lei 150/2015, de 05 de agosto - estabelece o regime de prevenção de 

acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas 

consequências para a saúde humana e para o ambiente, transpondo a Diretiva 

n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, 

relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem 

substâncias perigosas; 

 Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro - Aprova o Regulamento Técnico de 

Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE); 

 Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro - Estabelece o regime jurídico da 

segurança contra incêndios em edifícios (SCIE); 

 Decreto-Lei nº 209/2008, de 29 de outubro - Estabelece o regime de exercício 

da atividade industrial (REAI). 

 

3.9. Colapso de Estruturas em Edifícios com Elevada Concentração Populacional 

Estratégias de Mitigação 

 Educação de segurança – é importante realizar campanhas de sensibilização e 

ações de formação na área de segurança contra incêndios; 

 Engenharia de segurança – um estudo sistemático do risco de incêndio e das 

medidas preventivas é essencial para aplicação na conceção, construção e 

utilização de edifícios, para aumentar a resistência destes ao fogo; 

 Investigação de sinistros – o apuramento das causas dos sinistros é essencial 

para prevenir novas ocorrências; 

 Fiscalização de segurança – é necessário efetuar fiscalizações à aplicação das 

medidas de prevenção e proteção do risco de incêndio; 

 Avaliação da segurança – é necessário efetuar avaliações regulares dos edifícios 

com o intuito de verificar a sua segurança; 
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 Demolição – caso não seja possível a recuperação da estrutura deve ser efetuada 

uma demolição controlada; 

 Reparação/reforço – face à existência de deficiências devem ser efetuadas obras 

de reparação/reforço da estrutura; 

 Planeamento de emergência – para garantir o sucesso das medidas de 

intervenção é necessário planear previamente os procedimentos a adotar em 

caso de emergência. 

 

Legislação Aplicável 

 Portaria 1532/2008, de 29 de dezembro - publica o "Regulamento Técnico de 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios"; 

 Decreto-Lei 220/2008, de 12 de novembro - estabelece o “Regime Jurídico de 

Segurança Contra Incêndios em Edifícios”. 

 

3.10. Cheias e Inundações Causadas por Rutura de Barragens 

Estratégias de Mitigação 

 Avaliação da segurança – é necessário efetuar avaliações regulares das 

estruturas com o intuito de verificar a sua segurança; 

 Reparação/reforço – face à existência de deficiências devem ser efetuadas obras 

de reparação/reforço da estrutura; 

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

uma demolição controlada; 

 Interdição de construção – deve-se interditar a construção de edifícios com 

importância na gestão de emergência em áreas suscetíveis à ação das ondas de 

inundação provenientes de rotura total ou parcial de barragens. 

Legislação Aplicável 

 Decreto-Lei nº 344/2007, de 15 de outubro – Regulamento de Segurança de 

Barragens (RSB); 

 Portaria nº 847/93, de 10 de setembro – Normas de observação e inspeção de 

barragens. 
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Anexo III - Programa de Medidas para a Garantia da Manutenção da 

Operacionalização do Plano  

Os exercícios-tipo tem como finalidade, melhorar a mobilização e coordenação dos 

vários intervenientes em situações de emergência decorrentes de acidentes graves ou catástrofes 

de origem natural tecnológica ou mista, testando: 

 Comunicações; 

 Procedimentos;  

 Avaliação de falhas; 

 Aliviação de deficiências ao longo do exercício. 

Através da adoção de medidas corretivas e/ou preventivas.  

As ações corretivas podem levar a alterações no PMEPCG, procedimentos, 

equipamentos, instalações e formação, que são novamente testados durante os exercícios 

subsequentes.  

Relativamente ao tipo de exercícios em concreto, estes podem ser agrupados em dois 

tipos: 

 LivEx (Live Exercise) com meios no terreno - é um exercício de ordem 

operacional, no qual se desenvolvem missões no terreno com homens e 

equipamento, permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as 

capacidades de execução das entidades envolvidas. 

 CPX (Comand Post Exercise) de posto de comando - é um exercício específico 

para pessoal de direção, coordenação e comando, permitindo exercitar o 

planeamento e conduta de missões e treinar a capacidade de decisão dos 

participantes.  

 

A seleção e calendarização de exercícios de emergência constituem uma das principais 

responsabilidades da CMPC. Assim, e de acordo com a legislação em vigor, será realizado pelo 

menos um exercício de teste ao PMEPCG de 2 em 2 anos. No entanto, sem prejuízo do 

disposto, serão realizados outros exercícios e simulacros, que se considerem pertinente. 

Deverão ainda ser previstas outras ações destinadas a garantir a operacionalidade 

do Plano, tais como, por exemplo, a implementação de sistemas de monitorização, alerta 

e aviso ou a elaboração de diretivas, planos operacionais ou planos prévios de 

intervenção. Deverá igualmente ser prevista a realização de ações de sensibilização e 
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formação, destinadas tantoà população como às entidades intervenientes nos planos, 

nomeadamente visando, entre outros: 

 Garantir que todas as entidades intervenientes no plano estão inteiradas dos 

procedimentos e instruções específicas a realizar face à ativação do plano; 

 Informar a população acerca dos riscos existentes e dos sistemas de aviso 

implementados; 

 Sensibilizar a população para as medidas de autoproteção mais adequadas para as 

diferentes tipologias de risco 

 

A seguinte figura ilustra os objetivos dos exercícios de emergência, para que assim seja 

elaborada de uma forma mais prática o decorrer do exercício e também o aperfeiçoamento do 

mesmo. 

  

Antes de uma ocorrência se uma situação real 

Ocorrência se  

uma situação real 

Planos 

Organização

Formação 

Avaliação, análise 

e melhoria 

Exercícios 

Problemas 

 Esquema relativo ao aperfeiçoamento dos exercícios de emergência do plano 
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Na seguinte tabela encontra-se, de forma resumida, a possível calendarização dos 

exercícios de emergência a realizar no âmbito do PMEPCG para o período de 2020-2021. De 

acordo com a legislação em vigor, o PMEPCG será revisto no mínimo de 2 em 2 anos, e como 

tal, a primeira revisão do Plano após a publicação da resolução deve ser seguida da realização 

de um exercício no prazo máximo de 180 dias após a aprovação da revisão. 

 

 

Risco 

Data de realização  

Tipo de 

exercício 

 

Observações 2020 2021 

1º 

semestre 

2º 

semestre 

1º 

semestre 

2º 

semestre 

 

Incêndio 

Florestal 

     

 

CPX1 

O exercício deverá centrar-se na 

avaliação da capacidade de 

comunicação entre os diferentes 

agentes de proteção civil, 

organismos e entidades de apoio e 

também na melhoria da 

articulação entre os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incêndio 

Florestal 

     

 

 

 

 

 

 

 

LIVEX2 

Deverá ter como principal 

objetivo avaliar a eficácia e 

eficiência nas ações de evacuação 

da área envolvente.  

 

Para alem do controlo das vítimas 

deverá ainda testar-se a eficácia 

da evacuação dos aglomerados e 

também a capacidade para 

proceder ao seu transporte para o 

local de abrigo/refugío. 

 

Para além dos meios de socorro, 

deverá ainda ser alvo de avaliação 

a rapidez e destreza dos restantes 

serviços que concernem para a 

resolução da ocorrência.  

 

Outro especto essencial e não 

menos importante será o teste de 

todos os equipamentos de 

comunicação para que a sua 

eficácia e eficiência seja positiva, 

uma vez que as entidades da 

estrutura organizativa prevista 

necessitam destes meios para uma 

boa comunicação e articulação de 

todo o exercício.  
 Possível calendarização dos exercícios de emergência (2020 - 2021) 

                                                 
1 Comand Post Exercise – Posto de comando 
2 Live Exercise – com meios no terreno 


