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1. Introdução  

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Condeixa-a-Nova (adiante designado por 

PMEPCCN), é um documento que define as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários 

organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de protecção civil. A reposição da 

normalidade nas áreas afectadas constitui outro dos seus objectivos, de forma a minimizar os efeitos de 

um acidente grave ou catástrofe sobre as pessoas, bens e o ambiente. 

Este é um plano geral, pois foi elaborado para enfrentar a generalidade das situações de emergência que 

se admite no âmbito territorial e administrativo do Município de Condeixa-a-Nova. 

O PMEPCCN deve ser revisto, no mínimo, uma vez a cada dois anos1

2. Âmbito de Aplicação 

 ou sempre que existam alterações 

pertinentes fruto da sua aplicação prática em exercícios ou em situações reais de emergência. Pode 

também ser motivada pela percepção 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 no quadro legislativo em vigor. 

O Presidente da Câmara Municipal é, por inerência, o Director do PMEPCCN e Presidente da 

Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC). Na sua ausência, o seu legítimo substituto é o 

Vereador com delegação de poderes na área da Protecção Civil da Câmara Municipal de Condeixa-a-

Nova. 

No Município está presente a figura do Comandante Operacional Municipal (COM), o qual tem neste 

documento salvaguardadas todas as suas competências que legalmente lhe são atribuídas. 

 

O âmbito de aplicação do PMEPCCN é a totalidade territorial do Município de Condeixa-a-Nova (Figura 

1), ou seja, uma superfície de 140 km2, subdividido em dez freguesias (Anobra, Belide, Bendafé, 

Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha, Ega, Furadouro, Sebal, Vila Seca e Zambujal). 

O PMEPCCN destina-se a precaver todos os riscos com origem natural e antrópica com possibilidade 

de atingir o Município de Condeixa-a-Nova, nomeadamente, incêndios florestais, cheias e inundações, 

ondas de calor e vagas de frio, movimentos de massa, sismos, acidentes de poluição, colapso de 

estruturas, incêndios urbanos e industriais, acidentes no transporte de substâncias perigosas e acidentes 

graves de tráfego, entre outros. 

 

  

                                                      

1 De acordo com a Resolução n.º25/2008, de 18 de Julho.   
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Figura 1- Enquadramento Territorial do Município de Condeixa-a-Nova  

  



PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 

5 

3. Objectivos Gerais 

 

Os objectivos gerais do PMEPCCN 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 actuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de Protecção Civil; 

Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver; 

Coordenar e sistematizar as acções 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; 

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 acções de sensibilização, tendo em vista a sua 

preparação, a assumpção de uma cultura de auto-protecção e o entrosamento na estrutura de 

resposta à emergência. 

 

Neste contexto, os responsáveis dos serviços da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, os Agentes de 

Protecção Civil Municipal (APC), e outras entidades e organizações de apoio, deverão conhecer e 

compreender tudo quanto este documento estabelece, nomeadamente, no que diz respeito à situação, à 

missão, ao conceito de actuação 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. 
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4. Enquadramento Legal 

Legislação Estruturante 

Lei nº 53/2008, de 29 de Agosto – Lei de Segurança Interna; 

Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro – Enquadramento institucional e operacional da protecção civil 

no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de protecção civil e competências do 

comandante operacional municipal; 

Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho – Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro 

(SIOPS); 

Lei nº 27/2006 – Lei de Bases da Protecção Civil. 

 

Legislação Específica 

Resolução da Comissão Nacional de Protecção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho – Critérios e normas 

técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de protecção civil; 

 

Uma referência mais exaustiva e permanentemente actualizada da legislação sobre Protecção Civil pode 

ser consultada no sítio on-line da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), em 

http://www.proteccaocivil.pt. 

 

5. Antecedentes do Processo de Planeamento 

Este ponto centra-se no historial do PMEPCCN. A primeira versão do Plano é datada de 1997, 

aprovado pela Câmara Municipal, tem sido elaborado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil. 

O antigo documento nunca foi activado no Município. 

De referir que o anterior Plano Municipal de Emergência nunca esteve em consulta pública. 

O presente documento trata-se de uma nova versão do Plano, adequada às exigências da Resolução da 

Comissão Nacional de Protecção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho. 

 

6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e 

Ordenamento do Território 

A articulação do PMEPCCN com os instrumentos de planeamento e ordenamento do território de 

âmbito municipal verifica-se sobretudo através do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI), o qual abrange cartografia de perigosidade e risco de incêndio.  
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A articulação com a Carta de Condicionantes prevista no Plano Director Municipal (PDM), foi também 

tida em conta já que o PMEPCCN é vital para a revisão desta. 

O PMEPCCN articula-se ainda com o Plano Rodoviário Nacional 2000, uma vez que o Município é 

atravessado pela Auto-Estrada 1 e os Itinerários Complementares 2 e 3. 

Relativamente aos planos supra-municipais, com influência no Município de Condeixa-a-Nova, de referir 

que se deve procurar sempre a articulação com o Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Região Centro, actualmente em fase de consulta pública, e com o Plano Distrital de Emergência de 

Coimbra que também se encontra em fase de consulta pública. 

 

7. Activação do Plano 

7.1. Competências para Activação do Plano 

Compete à Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC) a activação do PMEPCCN. 

Para efeitos de activação do PMEPCCN, a CMPC de Condeixa-a-Nova pode deliberar com 1/3 dos 

elementos que a compõem, contudo, deve logo que possível ser rectificada pelo plenário da CMPC. 

Os meios a utilizar para a publicitação da activação do PMEPCCN deverão ter em conta a extensão 

territorial da emergência e a gravidade da situação. Deste modo, deverão ser privilegiados os órgãos de 

comunicação social locais, regionais e nacionais, as sirenes dos carros dos Agentes de Protecção Civil, 

divulgação no sítio da Internet da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, mensagens escritas de 

telemóvel, entre outras. 

A desactivação do PMEPC e consequente desmobilização operacional, logo que esteja assegurada a 

reposição da normalidade nas áreas afectadas por acidente grave ou catástrofe, ocorrem mediante 

entendimento entre todas as entidades envolvidas aquando da activação do Plano. Deste modo, cada 

entidade desenvolve mecanismos internos para que sejam desactivados os procedimentos 

extraordinários adoptados. 

A publicitação da desactivação do PMEPC deve ser feita através dos órgãos de comunicação social locais 

e regionais e através da divulgação no sítio de Internet da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova. 

 

7.2. Critérios para Activação do Plano 

Os critérios para a activação do plano divergem consoante a natureza dos acidentes ou catástrofes e a 

gravidade e extensão dos seus efeitos previsíveis. Contudo, é critério de activação do PMEPCCN 

sempre que no município se verifique a iminência ou ocorrência de situações de acidente grave ou 

catástrofe definidos no art.º 3 da Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho. 
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Consideram-se os seguintes pressupostos, a título meramente exemplificativo

8. Programa de Exercícios 

, de activação do Plano, 

contudo será deliberada activação em função da decisão tomada pela Comissão Municipal de Protecção 

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 e irreversíveis em edifícios e monumentos classificados, que exijam medidas 

excepcionais. 

Nos Serviços e Infra-estruturas: Suspensão do fornecimento de água potável por um período 

superior a 24 h; Suspensão do fornecimento de energia por um período superior a 24 h; Suspensão do 

serviço de telecomunicações por um período superior a 24 h; Danos totais ou parciais em vias 

rodoviárias essenciais à actividade do Município. 

No Ambiente: Incêndios em zonas florestais com duração superior a 24 horas; Destruição de zonas 

florestais superiores a 100 há; Descarga de matérias perigosas em recursos aquíferos; Derrame de 

matérias perigosas no solo. 

Ocorrência de outras situações que, não estando previstas neste Plano, produzam danos severos na 

actividade normal do Município e das populações, e que por acordo da maioria dos membros da CMPC 

justifique a activação do PMEPCCN. 

 

Com a actual revisão do Plano, este exige um carácter de actualização 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 CMPC.  

Com o planeamento e realização destes adestramentos poderá, por um lado, testar-se o Plano em vigor, 

adaptando-o e actualizando-o se for caso disso, e por outro lado rotinarem-se os procedimentos a 

adoptar em situação real de emergência. Deverá ser efectuado 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). 
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Quadro 1 – Programa de Exercícios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Exercício
Cenário Data

Meios 

Envolvidos
Local

Entidades 

Envolvidas
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1. Conceito de Actuação 

Com base no Dispositivo Integrado das Operações de Protecção e Socorro (DON nº1/2009/ANPC), 

“as operações de protecção civil e socorro são uma actividade multidisciplinar, desenvolvida, pelos organismos, 

serviços e entidades, a nível nacional, distrital e municipal, devidamente organizados no Sistema Integrado de 

Operações de Protecção e Socorro, através de um conjunto de estruturas, normas e procedimentos, de natureza 

permanente e conjuntural, que asseguram que todos os agentes de protecção civil actuam, no plano operacional, 

articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respectiva dependência hierárquica e funcional.” 

Consoante o tipo de ocorrência, os diferentes Agentes de Protecção Civil possuem competências 

próprias cujo objectivo passa pela protecção de pessoas, património e ambiente, prevenindo as 

situações que coloquem em perigo e mitigando as suas consequências. 

No âmbito da protecção civil, temos definida uma arquitectura organizacional que passa pela 

identificação de estruturas de direcção, coordenação e comando. Esta arquitectura organizacional varia 

consoante a escala administrativa. A escala municipal compreende a seguinte estrutura (Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Arquitectura Organizacional da Protecção Civil de Condeixa-a-Nova 

 

(Continua) 

  

Compete ao Presidente da Câmara Municipal, no exercício de funções de

responsável municipal da política de protecção civil, desencadear, na iminência ou

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as acções de protecção civil de

prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso;

O Presidente da Câmara Municipal é apoiado pelo Serviço Municipal de Protecção

Civil e pelos restantes agentes de protecção civil de âmbito municipal.

Accionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, bem

como acompanhar a sua execução e remeter para aprovação à Comissão Nacional.

Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil que

sejam desenvolvidas por agentes públicos;

Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique;

Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos operacionais que

contribuam para a eficácia de todos os serviços intervenientes em acções de

protecção civil.
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(Continua) 

  

Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova;

O Comandante Operacional Municipal; 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova;

Comandante da Guarda Nacional Republicana de Condeixa-a-Nova;

Delegado de Saúde do Município;

Representante do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade

Director(a) Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego I; 

Representante da Directora Regional da Solidariedade e Segurança Social.

Acompanhar permanentemente as operações de protecção e socorro que ocorram

na área do Município;

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 âmbito

exclusivamente operacional, com os comandantes dos corpos de bombeiros;

Dar parecer sobre o material mais adequado à intervenção operacional no

respectivo 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 Municipal de Emergência, bem como quando a

dimensão do sinistro requeira o emprego de meios de mais de um corpo de

bombeiros.

Comandante 

Operacional Municipal
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ATRIBUIÇÕES

Comissão Municipal de 

Protecção Civil

COMPOSIÇÃO

LOCAL DE FUNCIONAMENTO

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova é o local de funcionamento

da CMPC. O local alternativo são as instalações do Serviço Municipal de Protecção

Civil, no Edificio da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova e em última instância na

viatura do Comando do Corpo de Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova.

Contudo, dependendo da gravidade e da tipicidade da ocorrência, poderão ser

chamados a integrar, permanentemente, a CMPC, representantes de outras entidades

como a EDP, a PT, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas – Centro (DRAPC), o

INAG, entre outras.
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Coordenação Institucional 

A coordenação institucional é assegurada, tanto a nível nacional como a nível distrital pelos Centros de 

Coordenação Operacional (CCO), que integram representantes das entidades cuja intervenção se 

justifica em função de cada ocorrência em concreto, sendo responsáveis pela gestão da participação 

operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear, coordenação esta que a 

nível municipal pertence à Comissão Municipal de Protecção Civil, em estreita sintonia com o nível 

superior, neste caso o CCO Distrital de Coimbra. As atribuições do CCO encontram-se no presente 

documento, nomeadamente na Parte IV, Secção I. 

  

Assegurar o funcionamento e operacionalidade da estrutura operacional do

respectivo 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;

Garantir a protecção e socorro oportunos, bem como a prontidão dos meios

operacionais atribuídos;

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.

Reconhecimento do TO e comunicação do resultado ao CDOS - Coimbra;

Coordenação dos meios das várias entidades e organismos presentes no TO;

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;

Solicitar temporariamente quaisquer bens móveis indispensáveis às operações de

protecção civil e socorro e os serviços de pessoas válidas;

Ocupar as infra-estruturas 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 ao CDOS - Coimbra ou ao SMPC, o accionamento dos órgãos do sistema

de protecção civil, ao nível municipal, legalmente constituídos;

Através do Adjunto de Relações Públicas, entretanto constituído, e em articulação

com o CDOS - Coimbra, deverá ser fornecido em exclusivo aos órgãos de

comunicação social a informação oficial sobre a ocorrência, devendo limitar-se à

informação das operações de protecção 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.
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Sistema de Gestão das Operações 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de Julho, todas as instituições dispõem de 

estruturas de intervenção próprias que funcionam sob a direcção ou comando previstas nas respectivas 

leis orgânicas. Aquando da chegada da primeira força ao local da ocorrência, o seu elemento mais 

graduado 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), como o elemento dos bombeiros mais graduado no Teatro de Operações, contudo perante a 

chegada de mais meios materiais e humanos, a responsabilidade de comando poderá ser transferida, ou 

seja, assume a função o mais graduado. 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 existe uma única função de carácter obrigatório, a do COS, sendo que as suas 

competências a responsabilidades variam em função da dimensão e evolução da ocorrência. Todas as 

outras funções existirão apenas se assim a situação o exigir, ficando bem vincado uma obrigatoriedade 

de função. Este é o princípio da manutenção da capacidade de controlo, para os vários níveis de 

organização. De realçar ainda que cada graduado pode ter debaixo da sua alçada entre quatro a seis 

indivíduos, para qualquer nível de organização. 

Na organização e comando no TO (Figura 2), 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 

actos 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 directa das actividades e prioridades tácticas, bem 

como pela segurança e bem-estar do pessoal directamente ligado ao objectivo 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;  

 

Figura 2 – Organização e Comando no Teatro de Operações. 

 

Após uma análise prévia da ocorrência, desenvolvem-se mecanismos no sentido de simplificar o plano 

de acção, consubstanciado em três níveis – Estratégico, Táctico e Operacional – que configuram o 

sistema de gestão de operações, sendo assegurados pelas respectivas células e comandantes, logo que 

nomeados pelo COS. 

  

Adjunto de Segurança

Célula de Planeamento Célula de Combate Célula de Logística
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Meios e Recursos
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Situação

Plano de Acção

Apoio Sanitário
Especialistas e 

Técnicos

COMANDANTE DAS OPERAÇÕES 

DE SOCORRO (COS)

Adjunto de Relações Publicas

Transportes

Combustíveis

Outro Apoio
Zona de 
Sinistro

Zona de Apoio

Posto de Comando Operacional

Adjunto para ligações

Grupos

Equipas
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Nível Estratégico – Detém todo o comando da operação: 

A determinação da estratégia apropriada; 

O estabelecimento dos objectivos gerais da operação; 

A definição de prioridades; 

A elaboração e actualização do plano estratégico de acção; 

A recepção e colocação dos meios de reforço; 

A previsão e planeamento de resultados; 

A fixação de objectivos específicos a nível táctico. 

Nível Táctico – Trata de assuntos específicos: 

Dirigem-se as actividades operacionais tendo em conta os objectivos específicos determinados pelo 

nível superior (estratégico); 

Procura-se alcançar os objectivos correspondentes à estratégia definida n plano estratégico de 

acção. 

Nível Operacional – encarrega-se das tarefas específicas: 

Executam-se as operações e as tarefas que competem às equipas dos veículos ou a equipas 

específicas; 

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

 

No que concerne ao âmbito da actuação 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 3. 

 

Figura 3 – Delimitação das Zonas de Intervenção. 

Zona de 
Concentração e 

Reserva

Zona de 
Apoio

Zona de 
Sinistro

Zona de 
Recepção de 

Reforços
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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 directa, sob responsabilidade exclusiva 

do Posto de Comando Operacional (PCO). 

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. 

A Zona de Concentração e Reserva (ZCR) é uma zona do TO onde se localizam temporariamente 

meios e recursos disponíveis sem intervenção 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. 

A Zona de Recepção de Reforços (ZRR) é uma zona de controlo e apoio logístico, sob a 

responsabilidade do Centro de Coordenação de Operações Distrital (CCOD) da área onde se 

desenvolve o sinistro, para onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo Centro de 

Coordenação de Operações Nacional (CCON) antes de atingirem a ZCR no TO. 

 

2. Execução do Plano 

No uso das competências que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da direcção e coordenação das 

operações de protecção civil, o Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, ou o seu legítimo 

substituto, empenhará todos os esforços para facultar aos diversos serviços da Câmara Municipal e aos 

demais organismos intervenientes, as condições indispensáveis para assegurar o conjunto de acções a 

desenvolver: 

Convocar de imediato a Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), declarando activação do 

PMEPCCN e accionar o alerta às populações em perigo/risco; 

Atribuir ao Comandante Operacional Municipal a coordenação e promoção da actuação dos meios 

de socorro de modo a controlar o mais rapidamente possível a situação; 

Manter informado o CDOS-C – Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, sobre a 

evolução da situação e solicitar apoios e meios de reforço que considere necessários; 

Declarar o final da emergência; 

Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais, elaborando um relatório sobre as 

operações realizadas. 
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Figura 4 – Estrutura de direcção, coordenação e execução da Protecção Civil do Município de Condeixa-a-Nova. 

 

 

2.1. Fase de Emergência 

Em fase de pré-emergência e em fase de emergência, as acções a adoptar pelos principais agentes, 

entidades e organismos presentes no Município de Condeixa-a-Nova, são as previstas na Lei e 

respectivos regulamentos, presentes no Quadro seguinte: 
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COM

Presidente da Câmara 
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Comissão Municipal de 
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GNR – Posto 
Territorial de 
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Nova

Delegado de 
Saúde 

Municipal
INEM

Gabinete de Protecção 
Civil 

GNR – Posto 
Territorial de 
Condeixa-a-

Nova

Delegado de 
Saúde 

Municipal
INEM

CDOS (Coordenação em articulação com o COM)

Apoio à Decisão

ACES Baixo 
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Voluntários 

de Condeixa-
a-Nova
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Quadro 3 – Acções a adoptar pelos principais agentes, entidades e organismos presentes no Município de 

Condeixa-a-Nova em fase de pré-emergência e em fase de emergência 

(Continua) 

  

Serviço Municipal de Protecção Civil Faz a avaliação dos riscos e vulnerabilidades do Município e 

propõe as medidas preventivas para minimizar o grau e as 

consequências  dos riscos;

Integram o Grupo de Operações e o Grupo de Informação 

Pública e coordenam o Grupo de Logistica e Assitência;

Executa acções de informação e formação das populações, 

visando a sua sensibilização para a autoprotecção e colaboração  

com as autoridades nas acções de protecção civil;

Planeia soluções de emergência que visem a busca, o 

salvamento, a prestação de socorro e de assistência, bem como  

a evacuação, o abrigo e o abastecimento das populações; 

Elabora e mantém actualizado o inventário dos meios e recursos 

disponíveis ou mobilizáveis no Município;

Elabora e mantém actualizada a Lista de Contactos necessária 

para uma rápida mobilização de meios e recursos em  caso de 

emergência;

Planeia a mobilização de meios de transporte para evacuação, 

transporte de desalojados e outras tarefas;

Planeia e prepara locais de recolha e alimentação de gado, em 

colaboração com a  DRAPC e a Autoridade Veterinária.

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova Executam as actividades de socorro e salvamento;

Integram o Grupo de Operações, o Grupo de Socorro e 

Salvamento e o Grupo de Saúde e Evacuação Secundária;

Asseguram a operacionalidade permanente dos meios 

necessários às acções de socorro e salvamento, incluindo os 

equipamentos  de comunicações;

Colaboram com a GNR no cumprimento  dos procedimentos 

de aviso às populações;

Organizam os meios de modo a garantir a primeira intervenção 

imediatamente após a recepção do alerta;

Mobilizam os meios próprios necessários à intervenção;

Combatem incêndios;

Procedem a acções de busca e salvamento;

Socorrem as vítimas com recurso às técnicas necessárias a cada 

situação;

Colaboram na evacuação primária e secundária das vítimas, 

para unidades de saúde diferenciadas;

Apoiam a GNR na evacuação das populações e colocam os 

meios  próprios ao serviço das populações com necessidades 

especiais;

Apoiam as acções de instalação e gestão dos centros de 

acolhimento provisório destinados à evacuação, assim como a 

assistência e bem-estar das populações.
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(Continua) 

  

GNR Coordena as actividades de ordem pública, movimentação e 

evacuação;

Integram o Grupo de Operações e coordenam o Grupo de 

Manutenção da Lei e Ordem e Movimentação das Populações;

Mobiliza os meios próprios necessários à ordem pública e à 

movimentação e evacuação das populações;

Assegura a operacionalidade permanente dos meios necessários 

à manutenção da segurança e evacuação das populações,  bem 

como da movimentação e controlo de tráfego;

Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de 

comunicações da respectiva unidade;

Garante, em caso de necessidade, um serviço de estafetas;

Assegura a participação na difusão de avisos e informação 

pública às populações, através de veículos próprios com  

equipamentos adequados;

Garante 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 

de emergência;

Procede e orienta a evacuação e a movimentação das 

populações, de acordo com as decisões do COM;

Controla o acesso aos postos de triagem, assistência pré-

hospitalar, evacuação secundária, locais de reunião de mortos e 

morgues provisórias;

Mantém abertos corredores de circulação destinados à 

evacuação secundária.

Serviços de Saúde (Unidade de Saúde 

Pública)

ACES Baixo Mondego I

Requisição de serviços e estabelecimentos profissionais de 

saúde, nos casos de epidemias graves ou quando ocorrem 

outras situações de emergência;

Integram o Grupo de Sáude e Evacuação Secundária;

Coordenação e mobilização dos centros de saúde e hospitais, 

bem como outras unidades prestadoras de serviços de saúde, 

de acordo com as necessidades;

Assume a responsabilidade e a decisão sobre as medidas de 

protecção da Saúde Pública e Ambiental na área do acidente 

grave e/ou catástrofe.

Serviços de Saúde 

ACES Baixo Mondego I

Colabora nas actividades de saúde e evacuação secundária, 

assegurando uma única cadeia de comando para as áreas de 

intervenção médico-sanitárias;

Integram o Grupo de Sáude e Evacuação Secundária;

Garante a ligação com o Centro Hospitalar de Coimbra – 

Hospital dos Covões ou com outro Hospital em caso de 

necessidade;

Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção;

Coordena a prestação de cuidados médicos às vítimas até ao 

limite da sua capacidade;



PARTE II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA 

23 

 

 

(Continua) 

 

  

INEM Integra o Grupo de Socorro e Salvamento e coordena o Grupo

de Saúde e Evacuação Secundária;

Coordena, em articulação com o Grupo de Socorro e

Salvamento, a triagem e evacuação das vítimas desde o local do

acidente até ao posto de triagem;

Contribui, com meios humanos e materiais, para o

funcionamento dos postos de triagem e outras unidades de

emergência;

Coordena a triagem e a prestação de cuidados médicos nos

postos de triagem e hospitais de campanha;

Participa nas acções de apoio social e bem-estar das

populações;

Colabora nas acções 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.

Autoridade Florestal Nacional – Núcleo Avalia permanentemente os riscos e as vulnerabilidades;

 Florestal do Centro Litoral Assegura a informação e a sensibilização das populações;

Promove medidas preventivas de mitigação dos riscos;

Identifica meios e recursos e mantém permanentemente

actualizada a respectiva base de dados;

Coordena o planeamento de emergência e a actualização do

PMDFCI;

Realiza exercícios com vista à preparação colectiva dos serviços, 

Agentes de Protecção Civil e demais entidades e organizações

de apoio;

Integra o Grupo de Logistica e Assitência.

EDP – Energias de Portugal Assegura a informação e a sensibilização das populações;

Integra o Grupo de Logística e Assistência;

Papel vital na fase de emergência e reabilitação (gestão de rede);

O Centro Nacional de Gestão da Rede, activa, de imediato, os

Piquetes de Intervenção;

Caso haja séria afectação no fornecimento de energia eléctrica

por indisponibilidade da Rede de Transporte e/ou das

instalações ou cabos, está previsto um Plano de deslastre em

três escalões, no sentido crescente da gravidade da ocorrência,

para garantir, na medida do possível, o fornecimento de energia

a serviços essenciais ao funcionamento da cidade (Hospital,

Serviços de Estado, Forças de Segurança, etc.);

Coopera de acordo com as indicações do COM.
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Estradas de Portugal, SA

BRISA

Coopera de acordo com as indicações do COM, no sector

rodoviário, quer no transporte de bens ou pessoas, quer em

cortes de circulação;

Medidas de restrição à circulação;

Colocação de sinalética de aviso dos pontos de obstrução de

vias;

Resolução de danos pontuais nas vias e obras de arte;

Definição do controlo de tráfego;

Elaboração de comunicados à população;

Integra o Grupo de Logística e Assistência.

Exército Português Colaboram de acordo com os Planos próprios e disponibilidade

de recursos, no apoio logístico às forças de protecção e

socorro;

Evacuação da população, na disponibilização de infra-estruturas

e meios de engenharia, nas acções de busca e salvamento e

apoio sanitário;

Instalação de abrigos e campos de deslocados;

Abastecimento de água às populações; 

Coopera de acordo com as indicações do COM.

Portugal Telecom Integra o Grupo de Logística e Assistência;

Garante prioridades de acesso a entidades e organismos

essenciais à gestão da crise;

Coopera de acordo com as indicações do COM.

Juntas de Freguesia do Município de 

Condeixa-a-Nova

Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas

competências;

Promove a identificação dos munícipes com incapacidades

físicas ou outras, que levam à necessidade do emprego de meios

especiais em caso de evacuação;

Participam localmente na difusão de avisos e informação pública

às populações;

Apoiam a GNR na evacuação das populações;

Apoia o fornecimento, confecção e distribuição de bens

alimentares, materiais de alojamento provisório e higiene

pessoal das populações evacuadas;

Constituem e coordenam postos locais de recenseamento de

voluntários;

Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas;

Coopera de acordo com as indicações do COM.

Instituto de Segurança Social IP – Serviço 

Local de Condeixa-a-Nova

Exerce actividades no âmbito das suas competências.

Integra o Grupo de Logística e Assistência;

Dá resposta a constrangimentos que afectem a rede de

distribuição de água e saneamento.

Águas da Coimbra, SA

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
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2.2. Fase de Reabilitação 

Em fase de reabilitação, as acções a adoptar pelos principais agentes, entidades e organismos presentes 

no Município de Condeixa-a-Nova, são as previstas na Lei e respectivos regulamentos, presentes no 

Quadro seguinte: 

 

Quadro 4 – Acções a adoptar pelos principais agentes, entidades e organismos presentes no Município de 

Condeixa-a-Nova em fase de reabilitação 

 

(Continua) 

  

Serviço Municipal de Protecção Civil Promove demolições, escoramentos e desobstruções sempre

que necessárias;

Assinala com os meios adequados a vistoria de edifícios e

estruturas que ameaçam ruir, e de depósitos de combustíveis

líquidos e gasosos, propondo a sua reparação ou desactivação;

Garante a logística necessária para a manutenção de um campo

de desalojados.

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova Cooperam de acordo com as indicações do COM;

Colaboram com a GNR no regresso das populações, bens e

animais deslocados;

Colaboram na demolição desobstrução e remoção de destroços 

a fim de restabelecer a circulação e evitar o perigo de 

desmoronamentos;

Exercem quaisquer outras actividades no âmbito das suas 

competências.

GNR Colabora nas acções de mortuária;

Propõe trabalhos de demolição e desobstrução;

Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas 

competências.

Serviços de Saúde (ACES) Controle de doenças transmissíveis;

Prestação dos serviços de mortuária.

Serviços de Saúde Organiza o registo de feridos e mortos;

ACES Baixo Mondego I Assegura os cuidados de saúde nos centros de acolhimento

provisório;

Colabora na avaliação e quantificação dos danos;

Prestação dos serviços de médicos;

Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas

competências.

Instituto de Segurança Social IP – Serviço Colabora na avaliação e quantificação dos danos;

Local de Condeixa-a-Nova Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas 

competências.
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3. Articulação e actuação de Agentes, Organismos e Entidades 

Neste ponto estão agregados em grupos operacionais, os agentes de protecção civil e as entidades de 

apoio, as suas missões e as suas tarefas. 

 

 

 

Figura 5 – Organigrama estrutural dos Grupos Operacionais do Município de Condeixa-a-Nova 

 

  

Grupo de 
Operações

Gabinete de 
Informação Pública

Grupo de Socorro 
e Salvamento

Grupo de Manutenção 
da Lei e Ordem e da 
Movimentação de 

Populações

Grupo de Saúde e 
Evacuação 
Secundária

Grupo de Logística 
e Assistência

Grupo de Reserva 
Operacional

Presidente da 

Câmara 

Municipal 

Águas de Coimbra, SA

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

Efectua a avaliação, quantificação e reparação dos danos na

rede de distribuição de água e saneamento;

EDP - Energias de Portugal Desempenha actividades ao nível da gestão da rede electrica,

definindo prioridades de fornecimento e corte de energia.

Estradas de Portugal, SA Desempenha funções relativas à gestão da rede rodoviária.

Participa na reabilitação de infra-estruturas danificadas;

Reforço e/ou reactivação das redes de telecomunicações.

Portugal Telecom Promove o restabelecimento e reparação das comunicações

telefónicas.

Juntas de Freguesia do Municipio de 

Condeixa-a-Nova

Colabora na avaliação e quantificação dos danos.

Exército Português

Apoia na avaliação de danos.Autoridade Florestal Nacional – Núcleo 

Florestal do Centro Litoral
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Grupo de Operações  

Entidade Coordenadora: Comandante Operacional Municipal 

Quadro 5 – Grupo de Operações 

 

Grupo de Informação Pública 

Entidade Coordenadora: Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

Quadro 6 – Grupo de Informação Pública 

 

Grupo de Socorro e Salvamento 

Entidade Coordenadora: Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova 

Quadro 7 – Grupo de Socorro e Salvamento 

  

Constituição Tarefas

Garante a ligação com entidades e organismos intervenientes no Plano Municipal de 

Emergência de Protecção Civil (PMEPCCN);

Propõe a definição da zona prioritária nas áreas afectadas pela situação de emergência;

Promove a recolha de informações e mantém um registo da evolução da situação;

Inventaria os meios necessários e disponíveis para o cumprimento da tarefa;

Estuda e analisa a situação e propõe ao Director do Plano as medidas adequadas para 

a  resolução do problema / sinistro;

Estabelece ligações com a ANPC – Centro Distrital de Operações Socorro de Coimbra 

(CDOSC), para o manter informado sobre a situação e solicitar, se necessário, os meios 

e recursos adicionais.

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova

GNR 

Serviço Municipal de Protecção Civil

Constituição Tarefas

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova Prepara e mantém actualizado o registo de meios humanos e materiais a disponibilizar

 em caso de emergência;

Coordena as actividades de combate aos incêndios, inundações, desabamentos e de

um modo geral de todos os acidentes;

Assegura a evacuação primária das vítimas em colaboração com o Grupo de Saúde;

Coordena as acções de busca e salvamento;

Propõe os trabalhos de demolição, desobstrução a serem realizados pelo Grupo de 

Logística e Assistência;

Colabora nas acções de distribuição de água potável;

Coordena a prestação de primeiros socorros em colaboração com o Grupo de Saúde.

Constituição Tarefas

Gabinete de Apoio ao Presidente Mantém-se informado de todos os aspectos relacionados com a situação de 

Serviço Municipal de Protecção Civil emergência, bem como das operações de socorro em curso;

Garante as relações com os Órgãos de Comunicação Social e prepara, com a 

periodicidade determinada, comunicados a distribuir;

Garante que todos os Órgãos de Comunicação Social presentes recebam a informação 

transmitida;

Elabora uma Directiva para normalizar a realização e difusão de Conferências de 

Imprensa, através dos Órgãos de Comunicação Social;

Prepara e difunde, pelos meios mais adequados, em coordenação com os Grupos, 

avisos, informações e medidas de auto-protecção das populações.
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Grupo de Manutenção da Lei e Ordem e da Movimentação de Populações 

Entidade Coordenadora: GNR – Posto Territorial de Condeixa-a-Nova 

 

Quadro 8 – Grupo de Manutenção da Lei e Ordem e da Movimentação da População 

 

  

Constituição Tarefas

GNR Garante as acções de manutenção da Lei e Ordem Pública;

Actua no sentido de preservação da segurança dos cidadãos e da protecção da 

propriedade, isolamento de áreas, controle de tráfego rodoviário e restrições de 

circulação;

Efectua operações de detenção, investigação e prevenção de actividades criminosas;

Realiza operações de busca, salvamento e evacuação e operações de segurança no 

de operações;

Coordena o controlo de tráfego e mantém aberto os corredores de circulação de 

emergência;

Assegura a segurança da área de sinistro;

Prevê operações de movimentação de populações;

Implementa os processos de identificação e credenciação do pessoal ligado às 

operações de socorro;

Procede a sinalização e cortes de trânsito, indispensáveis ao isolamento das zonas 

afectadas;

Prevê e coordena um serviço de estafetas para utilização como meio de ligação;

Colabora em acções de mortuária e recebe e guarda os espólios dos cadáveres;

Colabora nas acções de apoio, alerta e mobilização do pessoal envolvido nas operações 

de socorro e no aviso e alerta das populações;

Colabora sempre que possível nas acções próprias de outros grupos, designadamente, 

cedendo meios humanos e materiais.
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Grupo de Saúde e Evacuação Secundária 

Entidade Coordenadora: INEM 

 

Quadro 9 – Grupo de Saúde e Evacuação Secundária 

 

  

Constituição Tarefas

Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova Difunde junto da população recomendações de carácter sanitário, em colaboração 

INEM o Gabinete de Informação Pública;

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova Mantém actualizado um registo de meios humanos e recursos materiais, a disponibilizar

ACES do Baixo Mondego I  em caso de emergência;

Mantém actualizada uma selecção de socorristas;

Assegura a evacuação das vítimas;

Define os critérios de atendimento de sinistrados e respectivas fichas de avaliação;

Assegura a constituição de uma única cadeia de comando para áreas de intervenção

médico-sanitárias;

Coordena a montagem de Postos Médicos de Triagem e de Socorros, Hospitais de 

Campanha e equipas móveis de saúde para apoio imediato às acções de socorro;

Coordena as acções de mortuária, definindo os locais de reunião de mortos 

(L.Rn.Mort.) e morgues provisórias;

Estuda e propõe acções de vacinação;

Elabora um organigrama de cadeia de prestação de socorros médicos e de evacuação, 

desde o local de levantamento até ao centro hospitalar de destino;

Coordena a prestação de cuidados médicos, Saúde Pública e assistência nas áreas 

atingidas nomeadamente o controlo de doenças transmissíveis e controlo da qualidade 

de bens essenciais (alimentos, medicamentos, etc.);

Mantém o funcionamento dos habituais recursos de urgência;

Coordena as acções de evacuação de vítimas, entre os postos de triagem e outras 

estruturas de saúde, bem como a disponibilização de meios humanos e materiais do 

centro de saúde, em coordenação com o Grupo de Operações.
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Grupo de Logística e Assistência2

Quadro 10 – Grupo de Logística e Assistência 

 

Entidade Coordenadora: Serviço Municipal de Protecção Civil 

 

 

Grupo de Reserva Operacional 

Entidade Coordenadora: Corpo Nacional de Escutas 

Quadro 11 – Grupo de Reserva Operacional 

 

 

                                                      
2 Além de estas entidades, outras podem ser chamadas a integrar as operações, sempre que a sua actividade apresente relevância 

face a determinadas situações de emergência. 

Constituição Tarefas

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento nº 1035 Apoiam a GNR na evacuação das populações;

Associação de Radioamadores do Centro Colabora no serviço de estafetas;

Colabora nos procedimentos de comunicações;

Apoiam nas acções de administração e logística;

Apoio geral de acordo com o Director do Plano.

Constituição Tarefas

Serviço Municipal de Protecção Civil

Juntas de Freguesia

Promove o estabelecimento de protocolos com entidades fornecedoras de bens e 

géneros,  para a situação de emergência;

Instituto de Segurança Social, IP – Serviço Local de Garante a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios;

Condeixa-a-Nova Prepara um sistema de recolha de dádivas;

Santa Casa da Misericórdia

Portugal Telecom

Procede à inventariação dos meios e recursos designadamente do âmbito dos sectores 

de alimentação, agasalhos, transportes de passageiros e mercadorias; 

EDP, Energias de Portugal Prepara um sistema de requisições para situações de emergência;

Autoridade Florestal Nacional - Circunscrição Florestal Propõe a constituição de armazéns de emergência;

do Centro Prevê a confecção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em acções

Instituto da Conservação da Natureza e da  de socorro;

Biodiversidade Colabora com o Grupo de Lei e Ordem no provimento das populações, nas acções de

IEP, Instituto de Estradas de Portugal movimentação;

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro Promove a inventariação das empresas de construção civil e obras públicas, bem como

BRISA os seus equipamentos, máquinas de engenharia e construção civil a utilizar em 

BRISAL caso de emergência;

Águas de Coimbra, SA Procede às demolições, escoramentos e desobstruções em coordenação com o Grupo 

de Socorro e Salvamento;

Assinala com os meios adequados a vistoria de edifícios e estruturas que ameaçam ruir, 

e de depósitos de combustíveis líquidos e gasosos, propondo  a sua reparação  ou 

desactivação;

Garante a logística necessária para a manutenção de um campo de desalojados.
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1. Administração de Meios e Recursos 

Tendo em conta a natureza da ocorrência e os meios disponíveis na Câmara Municipal de Condeixa-a-

Nova – Serviço Municipal de Protecção Civil – estes poderão não ser suficientes, pelo que deve ser 

prevista a necessidade de recorrer a bens e equipamentos pertencentes a entidades públicas e privadas, 

tais como: 

Medicamentos; 

Material sanitário e produtos de higiene e limpeza; 

Equipamentos de energia e iluminação; 

Géneros alimentícios e alimentos confeccionados; 

Material de alojamento precário; 

Agasalhos e vestuário; 

Equipamentos de transporte de passageiros e de carga; 

Combustíveis e lubrificantes; 

Construção e obras públicas; 

Máquinas e equipamentos de engenharia; 

Material de mortuária. 

Nesse contexto, a administração de meios e recursos visa estabelecer os procedimentos e instruções 

de coordenação quanto às actividades de gestão, administrativa e financeira, inerentes à mobilização 

requisição e utilização dos meios e recursos utilizados aquando a activação do PMEPCCN. 

No que concerne aos meios humanos a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova nomeia e remunera o 

pessoal pertencente aos seus quadros. Os diversos agentes de protecção civil envolvidos, entidades e 

organizações de apoio, nomeiam e remuneram o seu próprio pessoal. 

Compete ao Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) elaborar requisições relativas à aquisição de 

bens e serviços para apoio às operações de protecção civil inerentes à activação do PMEPCCN, que 

após a respectiva aprovação, são adquiridos e liquidados nos termos da lei. 

Os agentes de protecção civil e as diversas entidades intervenientes são responsáveis pelas despesas 

efectuadas nas operações de protecção civil, as quais poderão ser reembolsadas ou comparticipadas de 

acordo com o disposto na lei. 

A gestão financeira e de custos é da responsabilidade da Divisão Administrativa e Financeira do 

Município de Condeixa-a-Nova, que é também competente em matérias de supervisão de negociações 

contratuais e de gestão de eventuais donativos, subsídios e outros apoios materiais e financeiros 

recebidos em dinheiro com destino às operações de protecção civil. 

A gestão dos processos de seguros indispensáveis às operações de protecção civil é igualmente 

responsabilidade da Divisão Administrativa e Financeira. 

Por último, a gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos previstos no Plano é da 

responsabilidade do Serviço Municipal de Protecção Civil e do Comandante Operacional Municipal. 
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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 e 

protecção civil. 

 

2. Logística 

Este ponto estabelece os meios e os procedimentos, bem como as responsabilidades dos serviços, 

agentes, entidades e organizações de apoio, quanto às actividades de administração e logística destinadas 

a apoiar as forças de intervenção e proporcionar as condições mínimas de alimentação e agasalho às 

vítimas de acidente grave ou catástrofe. 

 

2.1. Organização Logística 

O Município de Condeixa-a-Nova é dotado de um Estaleiro Municipal situado na Freguesia de 

Condeixa-a-Nova que tem como objectivos: 

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 

respectivos cadernos de encargos e especificações técnicas.  

As actividades de administração e logística apoiam as acções relacionadas com o abrigo e assistência às 

populações, nomeadamente as evacuadas para os centros de acolhimento, quanto a alimentação, bem-

estar e agasalhos. Em caso de necessidade, as actividades de administração e logística podem 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.  

São actividades de administração e logística, ainda, as acções de apoio aos serviços, agentes, entidades e 

organizações de apoio, quanto à alimentação, combustíveis e lubrificantes, manutenção e reparação de 

equipamentos, transportes, material 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.  

Inserem-se nas actividades de administração e logística a criação e a gestão das acções de obtenção de 

fundos externos, recolha e armazenamento do produto de dádivas, bem como controlo e emprego de 

pessoal voluntário não especializado. 

 

2.2. Responsabilidades Específicas nas Operações Logísticas 

No próximo quadro sintetizam-se as responsabilidades específicas dos diversos agentes, entidades e 

instituições em relação às operações logísticas. 
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Quadro 12 - Responsabilidades Específicas nas Operações Logísticas3

 

 

2.3. Estruturas de Coordenação 

A autorização para a requisição de bens e serviços para apoio às operações é dada pelo Director do 

Plano ou, em caso de impedimento, pelo Vereador com delegação de poderes na área da Protecção 

Civil, que dirige a Estrutura de Coordenação e Controlo (ECC).  

                                                      
3 Conforme o protocolo entre a ANPC, a Marinha e a Força Aérea, bem como os deveres específicos do Estado Maior das Forças 

Armadas, face a situações emergentes, de contingência ou de calamidade, o empenhamento de meios e recursos destas entidades 

será decidido pelo CCON. 

 

Coordena as actividades de administração e logística;

Mantém permanentemente actualizada a base de dados de meios e recursos;

Acciona os procedimentos para a aquisição das necessidades logísticas dos 

departamentos da Câmara Municipal;

Estabelece os procedimentos para a requisição das necessidades logísticas adicionais 

por parte dos agentes, entidades e organismos de apoio;

Elabora e submete a autorização às requisições de bens e serviços para apoio às 

operações.

Contacta e propõe protocolos com entidades fornecedoras de bens e géneros;

Procede à aquisição dos bens e serviços solicitados pelo SMPC;

Propõe a constituição, gere e controla os armazéns de emergência;

Controla o sistema de requisições feitas aos armazéns de emergência;

Monta um sistema de recolha e armazenamento de dádivas;

Propõe as medidas indispensáveis à obtenção de fundos externos;

Administra os donativos, subsídios e outros apoios materiais e financeiros recebidos;

Garante os transportes disponíveis necessários;

Monta um sistema de manutenção e reparação de equipamentos;

Fornece os equipamentos e artigos disponíveis essenciais às acções de administração e 

logística.

GNR Garante a segurança nos armazéns de emergência.

Apoiam com pessoal e equipamento o fornecimento, confecção e distribuição de bens 

alimentares, alojamento provisório e higiene das populações evacuadas;

Colaboram na manutenção e reparação de equipamentos, transportes e 

fornecimento de outros artigos disponíveis;

Contribuem com meios disponíveis para a recolha e armazenamento do produto de 

dádivas.

Constituem e coordenam postos locais de recenseamento voluntário;

Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de dádivas.

Célula de logística do Posto de 

Comando Operacional (PCO)

Solicita toda logística necessária ao Serviço Municipal de Protecção Civil, Segurança e 

Trânsito

Corpo Nacional de Escutas 

Instit. Particulares de Solidariedade 

Social

Outras entidades e organizações

Serviço Municipal de Protecção Civil

Forças Armadas3

Juntas de Freguesia

Colocam os meios próprios disponíveis à disposição da Estrutura de Coordenação e 

Controlo (ECC) para apoio às acções de administração e logística.

Departamentos e Serviços Municipais
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Os Agentes de Protecção Civil, entidades e organizações de apoio providenciam no sentido da 

satisfação das necessidades logísticas iniciais que resultam da sua intervenção em acidente grave ou 

catástrofe.  

Logo que activados os centros de acolhimento, o Comandante Operacional Municipal convoca os 

responsáveis pelos serviços, agentes, entidades e organizações de apoio, com vista ao planeamento 

sequencial da administração e logística, em função da gravidade da ocorrência.  

As actividades de administração e logística mantêm-se activas durante a fase de reabilitação. Os bens 

não empregues que sejam produtos de dádivas serão destinados de acordo com decisão da Câmara 

Municipal de Condeixa-a-Nova. 

 

2.4. Actualização 

O Comandante Operacional Municipal é responsável pela actualização do ponto 2 – Logística, em 

estreita colaboração com os directores dos Departamentos e Serviços Municipais. 

 

2.5. Apoio Logístico às Forças de Intervenção 

Os Departamentos e Serviços da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova envolvidos nas Operações de 

Socorro são responsáveis por suprir as suas próprias necessidades logísticas iniciais nomeadamente 

quanto a alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de equipamentos, transportes, material 

sanitário. 

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova é também responsável por suprir as necessidades dos outros 

Agentes de Protecção Civil (APC) que estejam no Teatro de Operações (TO), nomeadamente quanto a 

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. 

Alimentação, alojamento e agasalhos – a alimentação e alojamento dos elementos da 

Comissão Nacional de Protecção Civil (CMPC) serão da responsabilidade do SMPC, quando outro 

procedimento não for determinado pelo Director do Plano. 

Combustíveis – numa primeira instância, são obtidos no mercado local, ou no Estaleiro da 

Câmara Municipal, 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, pela CMCN / 

SMPC, através da sua Conta Especial de Emergência ou por verbas consignadas para o efeito.  

Transportes – por proposta do Grupo de Logística e Assistência serão estabelecidos 

procedimentos para requisição e mobilização de meios e funcionamento dos transportes. 
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Manutenção e reparação de equipamentos – as despesas de manutenção e reparação de 

material são encargos das respectivas entidades. No caso de haver despesas extraordinárias estas 

serão liquidadas pela CMCN / SMPC, através de verbas destinadas para o efeito ou da Conta 

Especial de Emergência, após analisar individualmente cada processo. 

Material de Saúde – Este material está a cargo das entidades e organismos próprios 

intervenientes no acidente ou catástrofe. Poderão ser constituídos nas instalações do Centro de 

Saúde e das Forças de Socorro, postos de fornecimento de material sanitário através de requisição, 

devendo os pedidos dar entrada no SMPC. 

 

2.6. Apoio Logístico às Populações  

No apoio logístico às populações tem que ser prevista a forma de coordenação da assistência a todos os 

que não tenham acesso imediato aos bens essenciais de sobrevivência, como por exemplo água potável. 

Terá também de ser considerado o alojamento temporário das populações evacuadas ou desalojadas, a 

realizar fora das zonas de sinistro e apoio. Os procedimentos têm que ter em conta a alimentação e 

agasalho das populações acolhidas em centros de alojamento temporário. 

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 de viaturas pessoais. Poderão também funcionar 

como pontos de reunião, destinados ao controlo dos residentes para despiste de eventuais 

desaparecidos, devendo ser activados por decisão do director do Plano em função da localização e 

condições de utilização das áreas evacuadas. 

 

2.7. Fluxograma dos Procedimentos de Logística em Emergência 

Na figura da página seguinte esquematiza-se de forma simplificada a estrutura dos diversos agentes, 

entidades e instituições em termos de procedimentos de logística em emergência. 
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Figura 6 - Procedimentos de logística em emergência 

  

Pessoal voluntário não 
especializados

Legenda:

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro

SMPC – Serviço Municipal de Protecção Civil

CMPC – Comissão Municipal de Protecção Civil

ECC – Estrutura de Coordenação e Controlo
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3. Comunicações 

Em situação de emergência e consequente activação do PMEPCCN, é imprescindível que os Agentes de 

Protecção Civil disponham de sistemas de comunicações operativos e eficazes, que lhes permitam 

coordenar esforços entre si, dentro e fora do Teatro de Operações. 

 

3.1. Organização das Comunicações 

O sistema de comunicações operacionais da protecção civil tem como objectivo assegurar as ligações 

entre serviços, agentes, entidades e organizações de apoio que têm intervenção prevista no PMEPCCN 

e utiliza os meios das telecomunicações públicas e privadas, nomeadamente as redes telefónicas fixas e 

móveis e a Rede Estratégica de Protecção Civil (REPC) (Quadro 14). Não obstante o atrás exposto, 

todos os agentes e entidades poderão obviamente utilizar redes e meios próprios de telecomunicações, 

sem prejuízo da interligação operacional através da REPC. 

O acesso à REPC está regulado pela NEP Nº 0042 de 27 de Junho de 2006, da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (ANPC), para os Serviços Municipais de Protecção Civil, os Agentes de Protecção Civil, 

bem como para as demais entidades e organizações de apoio, quando especificamente autorizadas. 

O Serviço Municipal de Protecção Civil dispõe de um sistema de comunicações próprio (152.575 Hz ton 

103.5 Hz), que funciona no sistema de rádio-transmissão, em Banda – Alta (VHF), em sistema “simplex”, 

distribuído da seguinte forma: 

Centro de Comunicações – Centro de Operações de Protecção Civil (Quartel dos Bombeiros 

Voluntários). Neste Centro de Operações funcionam outros equipamentos de rádio-comunicação, 

que fazem parte do sistema de comunicações dos bombeiros. Estes equipamentos são muito 

importantes na gestão de qualquer ocorrência, garantindo as necessárias comunicações em caso de 

falta de energia eléctrica ou de falhas no sistema de redes móveis nacionais (telemóveis). A juntar a 

estes equipamentos, em caso de falha dos restantes sistemas, é de salientar que existe articulação 

com grupos de radioamadores distritais. 

Base da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova – a funcionar no SMPC de Condeixa-a-

Nova. 

Base GNR – a funcionar no Posto da GNR de Condeixa-a-Nova. 

E/R Portáteis – Vários, distribuídos pela GNR, Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova 

(BVCN) e SMPC. 
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Figura 7 - Entidades com acesso à REPC em Condeixa-a-Nova 

 

De acordo com a operação, são comunicados a todos os agentes de protecção civil, os canais a utilizar, 

bem como outras instruções, nomeadamente relacionadas com telemóveis no Teatro de Operações. 

Compete ao Comandante das Operações de Socorro estabelecer o plano de comunicações para o 

Teatro de Operações – que inclui as Zonas de Sinistro, de Apoio e de Concentração e Reserva – tendo 

em conta o estipulado na NEP. 

Nesta actividade, devem ser tidos em conta os procedimentos necessários para que se mantenham as 

comunicações com os centros operacionais ou equivalente dos agentes de protecção civil, organismos 

entidades de apoio, incluindo, no caso do nível municipal, com o respectivo 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. 

 

3.2. Rede Operacional de Bombeiros (ROB) 

O corpo de bombeiros opera através de duas redes rádio, em Banda Baixa de VHF e em Banda Alta de 

VHF, distribuídas em canais de coordenação, de comando, tácticos e de manobras. 

Os canais e as frequências rádio dos corpos de bombeiros são os que constam no Quadro 15. 

 

3.3. Responsabilidades Específicas 

No Quadro 13, sintetizam-se as responsabilidades específicas dos diversos agentes, entidades e 

instituições em termos de comunicações. 

 

  

O Serviço Municipal de 
Protecção Civil (SMPC)

O quartel e os veículos de 
comando operacional 

táctico (VCOT) do Corpo
de Bombeiros

Posto Territorial da 
Guarda Nacional 

Republicana (Condeixa-a-
Nova)

No Município de Condeixa-a-Nova, têm acesso á REPC, através dos canais e frequências 

de rádio atribuídos pela ANPC ao distrito de Coimbra:
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Quadro 13 - Responsabilidades Específicas nas Comunicações 

 

3.4. Instruções de Coordenação 

Os serviços, agentes e organizações de apoio utilizam as redes e meios próprios de comunicações. 

Compete ao Comandante das Operações de Socorro (COS) estabelecer o Plano de Comunicações para 

o Teatro de Operações (TO) – que inclui as Zonas de Sinistro, Zonas de Apoio e Zonas de 

Concentração e Reserva, segundo o consagrado na NEP Nº 0042 de 27 de Junho de 2006, emitida pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil.  

Logo que activada, a Estrutura de Coordenação e Controlo (ECC) estabelece e mantém as 

comunicações entre o SMPC e o Posto de Comando Operacional (PCO). 

Após o accionamento do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Condeixa-a-Nova 

(PMEPCCN), o SMPC estabelece e mantém as comunicações necessárias com os centros operacionais 

ou equivalentes dos agentes, entidades e organizações de apoio, bem como com o Centro de 

Coordenação Operacional do Distrito de Coimbra (CCODC), os SMPC dos municípios adjacentes e os 

locais de acolhimento provisório das populações evacuadas. 

Quando em missões directamente subordinadas ao COM, os serviços da Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova comunicam exclusivamente com o SMPC que, para o efeito, exerce a função de 

Estação Directora de 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. 

 

Coordena a actividade das comunicações;

Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de

comunicações do SMPC;

Promove a formação e o treino dos operadores de comunicações do SMPC,

nomeadamente quanto á utilização dos procedimentos de comunicações;

Activa e assegura a coordenação das comunicações no SMPC durante as

emergências;

Garante a actualização permanente dos contactos a estabelecer;

Identifica necessidades quando ao reforço de meios e de pessoal para o

funcionamento das comunicações.

Corpo de Bombeiros Voluntários
Dispensa o pessoal de reforço necessário ao funcionamento das

comunicações no SMPC.

Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de

comunicações das respectivas unidades;

Promovem a formação e o treino dos operadores de comunicações nas

respectivas unidades, incluindo os procedimentos de comunicações;

Garantem, em caso de necessidade, um serviço de estafetas.

Agrupamentos de Escuteiros Colaboram no serviço de estafetas.

Comandante Operacional 

Municipal

Forças de Segurança

GNR
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3.5. Actualização 

O COM é o responsável pela actualização do ponto 3 – Comunicações. Sendo que o Comandante do 

Corpo de BVCN e o Comandante do Posto Territorial da GNR de Condeixa-a-Nova participam nos 

trabalhos de actualização. 

 

3.6. Organograma das Comunicações 

Na figura da página seguinte esquematiza-se a estrutura das comunicações operacionais de protecção 

civil para o Município de Condeixa-a-Nova. 
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Figura 8 - Estrutura das comunicações operacionais de protecção civil do Município de Condeixa-a-Nova  
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Legenda:

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro

REPC – Rede Estratégica de Protecção Civil

SMPC – Serviço Municipal de Protecção Civil 

ROB – Rede Operacional de Bombeiros

TO – Teatro de Operações
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3.7. Organograma de Redes 

A seguinte figura demonstra a estrutura das diversas redes operacionais de protecção civil que se 

articulam com o SMPC do Município de Condeixa-a-Nova, tanto a nível municipal como supra-

municipal. 

 

 

 

Figura 9 – Estrutura das diversas redes operacionais de protecção civil no Município de Condeixa-a-Nova 

  

CDOS

PCOC

Sectores  

Grupos
SMPC

Municípios Adjacentes

Instalações de Agentes, 

entidades e organizações 

de apoio

Serviços Municipalizados 

de Condeixa-a-Nova

SMPC de 
Condeixa-a-

Nova

Legenda:

Rede Estratégica de Protecção Civil (REPC)

Rede Operacional de Protecção Civil – coordenação (ROPC)

Rede dos Serviços Municipalizados de Condeixa-a-Nova

Rede Operacional de Bombeiros - Comando

Rede Operacional de Bombeiros - Táctica 

Rede Operacional de Bombeiros - Manobra

Equipas
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3.8. Canais de Frequência Rádio (MHz) 

Os próximos quadros (Quadro 14 a Quadro 16) apresentam os canais de frequência rádio utilizados no 

âmbito da protecção civil no município de Condeixa-a-Nova. 

Quadro 14 - Rede Estratégica de Protecção Civil (REPC) 

 

 

 

Quadro 15 - Rede Operacional de Bombeiros (ROB) 

 

Quadro 16 - Rede do INEM 

 

 

 

 

  

Tx Rx TpTx TpRx

061 Lousã 168.7625 173.3625 162.2 162.2

062 Roxo 168.8750 173.4750 118.8 118.8

Canais de Coimbra

Designação Tx Rx TpTx TpRx

066 Lousã ----------------- 168.7750 173.3750 123.0 123.0

201 M 01 152.5875 152.5975 110.9 110.9

202 M 02 152.6000 152.6000 110.9 110.9

203 M 03 152.6125 152.6125 110.9 110.9

204 M 04 152.6250 152.6250 110.9 110.9

205 M 05 152.6750 152.6750 110.9 110.9

206 M 06 152.6875 152.6875 110.9 110.9

207 M 07 152.7000 152.7000 110.9 110.9

208 C 01 152.7125 152.7125 110.9 110.9

209 C 02 152.7250 152.7250 110.9 110.9

210 C 03 152.7375 152.7375 110.9 110.9

211 T 01 152.9250 152.9250 110.9 110.9

212 T 02 152.9375 152.9375 110.9 110.9

213 T 03 152.9500 152.9500 110.9 110.9

214 T 04 152.9625 152.9625 110.9 110.9

215 T 05 152.9750 152.9750 110.9 110.9

Canais de Coimbra

Manobra

Comando

Táctico

Tx Tx Rx

1 78.7500 68.2250

2 78.7625 68.2375

3 78.7750 68.2500

4 78.7875 68.2625



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL 

46 

3.9. Procedimentos de Comunicações  

Nos seguintes quadros exemplificam-se expressões de linguagem utilizadas nas comunicações. 

Quadro 17 - Alfabeto Fonético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 18 - Exemplo de transmissão de horas via rádio 

 

4. Gestão da Informação 

O objectivo da Gestão de Informação é estabelecer os meios e os procedimentos, bem como as 

responsabilidades dos serviços, agentes, entidades e organizações de apoio, quanto à forma como a 

população deve ser avisada e mantida informada durante um acidente grave ou catástrofe, de modo a 

adoptar as adequadas instruções das autoridades e as medidas de autoprotecção mais convenientes. 

Estabelece, ainda, os procedimentos relativos aos contactos com os órgãos de comunicação social 

(OCS). Assim, é necessário estabelecer procedimentos e responsabilidades na gestão da informação de 

emergência. 

  

Expressões Significado Expressões Significado

Alfa A November N

Bravo B Oscar O

Charlie C Papa P

Delta D Quebéc Q

Écho (lê-se equo)
E

Romeo (lê-se 

rómio)
R

Fox-Trot F Sierra S

Golf G Tango T

Hotel H Uniform U

India I Victor V

Juliete (lê-se juliéte) J Whiskey W

Kilo K X-Ray (lê-se ecsrei) X

Lima
L

Yankee (lê-se 

ianqui)
Y

Mike (lê-se maique) M Zulu Z

Hora Linguagem comum Expressões rádio

16.10 Quatro e dez da tarde Horas, dezasseis; dez

00.30 Meia-noite e meia Horas, zero; trinta

09.45 Um quarto para as dez Horas, nove; quarenta e cinco

24.00 Meia-noite Horas, vinte e quatro; zero, zero

00.03 Meia-noite e três Horas, vinte e quatro; zero, três

08.00 Oito horas Horas, oito; zero, zero
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Gestão de informação entre as entidades actuantes nas operações 

Atendendo a que no Teatro de Operações deverá ser, no momento da resposta, elaborado um plano 

de acção e que o mesmo obriga a reuniões (briefings) regulares, será essa então uma forma de 

transmissão das informações entre todos os agentes e entidades com intervenção nas operações. Por 

esse facto, deverá ser recolhida informação relativa a pontos de situação e perspectivas de evolução 

futura, cenários e modelos de previsão, dados ambientais e sociais e outras informações julgadas 

pertinentes. 

Este conjunto de informação vai permitir adequar recursos e gerir de forma mais equilibrada a utilização 

das equipas de resposta, potenciando a sua acção. No âmbito da responsabilização em termos de 

informação entre as entidades actuantes nas operações, temos:  

 

Quadro 19 - Responsabilidades pela informação interna no que concerne à gestão das operações 

 

Gestão da informação às entidades presentes no plano 

No que a este item diz respeito, importa assegurar a notificação e consequente passagem de informação 

às entidades intervenientes do Plano (autoridades, agentes de protecção civil, organismos e entidades de 

apoio). 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. 

Assim, o SMPC em articulação com o COM, informará via telefone ou via rádio, todas as entidades com 

intervenção no Plano, relativamente ao ponto de situação das operações que se estão a desenvolver no 

terreno, acertando-as para que mantenham elevados níveis de prontidão. 

 A actualização da informação a prestar deverá ser actualizada sempre que se considere pertinente, mas 

nunca excedendo períodos de uma hora. 

 

Informação pública 

O SMPC desde sempre desencadeia mecanismos de informação à população (imprensa local escrita, 

folhetos, Internet, entre outros) no sentido de veicular as medidas de autoprotecção a adoptar, 

tendentes a prevenir ou minimizar os efeitos da ocorrência dos diferentes riscos existentes. 

Efectua a recolha da informação necessária à avaliação e extensão da situação, contactando para o efeito

todas as autoridades actuantes no terreno. 

Efectuar briefings regulares com o COM.

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 situação. 

Informar o PC acerca das medidas adoptadas.

Outras Entidades e 

APC`s

Reportar de imediato ao SMPC ou ao COM toda e qualquer alteração que ocorra no teatro de

operações.

SMPC

COM
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Após o accionamento do PMEPCCN, o SMPC recorrerá à colaboração do Gabinete de Apoio ao 

Presidente (GAP) da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, que o apoiará em todos os mecanismos de 

informação pública, 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 de Apoio ao Presidente estabelecer permanentemente 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 Director do Plano, 

importam transmitir à população (avisos, comunicados, notas de imprensa e outras formas de difusão de 

informações). 

Nos contactos a efectuar com os OCS, a informação a prestar passa designadamente por: 

Situação actual da ocorrência; 

Acções em curso para o socorro e assistência às populações; 

Áreas de acesso restrito; 

Medidas de autoprotecção; 

Locais de reunião, acolhimento provisório ou assistência; 

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

Instruções para regresso de populações evacuadas. 

 

No âmbito da responsabilização em termos de informação pública, temos (Quadro 20): 

 

Quadro 20 - Responsabilidades pela divulgação de informação à população 

 

  

Coordena toda a actividade de aviso e informação pública: pré-emergência, 

emergência e reabilitação – no que toca a riscos existentes e medidas de 

autoprotecção a adoptar;

Assegura a informação e a sensibilização das populações;

Articula com o Gabinete de Apoio ao Presidente a divulgação dos comunicados aos 

Órgãos de Comunicação Social (OCS).

Estabelece a ligação com os OCS, com vista à difusão da informação;

Estabelece e informa sobre o local das conferências com os OCS;

Actua como porta-voz único para os OCS.

Asseguram o cumprimento dos procedimentos de aviso por sirenes;

Poderão colaborar também na informação através de veículos com megafones e 

através dos sinos das Igrejas.

Juntas de Freguesia Colaboram na difusão de avisos e informação pública às populações.

Serviço Municipal de 

Protecção Civil

Gabinete de Apoio ao 

Presidente

Forças de Segurança

Corpo de Bombeiros
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4.1. Organização 

O aviso e a informação pública podem ser desencadeados, através da utilização dos seguintes meios, em 

separado ou em simultâneo: 

Sirenes localizadas no quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários; 

Radiodifusão de comunicações e outra informação oficial pelas rádios do Município de 

Condeixa-a-Nova: Rádio Regional do Centro – 96.2 MHz; 

Avisos sonoros e instruções difundidos pelos altifalantes dos veículos da Guarda Nacional 

Republicana (GNR), e Corpo de Bombeiros Voluntários (CBV); 

Através dos sinos das Igrejas; 

Pessoalmente através dos membros das Unidades de Protecção Civil ou outros voluntários 

colaboradores identificados das Juntas de Freguesia. 

No estabelecimento dos procedimentos de aviso e informação pública, há a ter em conta que: 

Parte dos munícipes poderá ignorar, não ouvir ou não entender os avisos das autoridades, bem 

como as informações ou instruções que lhes são destinadas; 

Algumas pessoas poderão necessitar de atenção especial, tendo em conta as incapacidades de 

que sofrem ou do local de residência; 

Quando a ocorrência atingir uma área superior à do Município de Condeixa-a-Nova, a 

informação poderá vir a ser vinculada através das estações de televisão e de radiodifusão 

nacionais. 

 

4.2. Responsabilidades Específicas 

No que concerne às responsabilidades específicas de cada órgão com intervenção nas operações temos 

(Quadro 21): 
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Quadro 21 - Responsabilidades específicas de cada órgão que intervém nas operações de socorro 

 

4.3. Instruções de Coordenação 

Após decisão da Estrutura de Coordenação e Controlo nesse sentido, as sirenes instaladas no quartel 

dos bombeiros, procedem ao aviso às populações através de toques intermitentes de cinco segundos, 

executados durante um minuto, repetidos cinco vezes, com intervalo de um minuto entre cada 

repetição. 

O aviso através das sirenes dos bombeiros terá como objectivo a sintonização da emissão da rádio do 

Município (Rádio Regional do Centro – 96.2 MHz), onde serão divulgados os comunicados e instruções 

adequadas à situação. 

Para tal, serão promovidas pelo SMPC campanhas de informação e sensibilização nas fases de prevenção 

e preparação, factor crítico de sucesso na conduta das populações durante uma emergência. 

Sempre que se torne necessário atingir localidades fora do alcance das sirenes do corpo de bombeiros, 

a Estrutura de Coordenação e Controlo decidirá sobre a utilização de veículos da GNR, passando o 

Aviso a ser divulgado com recurso aos equipamentos sonoros e altifalantes disponíveis. 

Coordena a actividade de aviso e informação pública;

Assegura a informação e a sensibilização das populações;

Identifica as medidas de autoprotecção a difundir;

Garante a divulgação dos comunicados aos Órgãos de Comunicação Social.

Estabelece a ligação com os Órgãos de Comunicação Social, com vista à

difusão da informação;

Estabelece e informa sobre o local das conferências com os órgãos de

comunicação social;

Actua como porta-voz único para os Órgãos de Comunicação Social, em

nome do Director do Plano e do Posto de Comando Operacional (PCO).

Asseguram a operacionalidade permanente das sirenes de aviso e o

cumprimento dos procedimentos, pelo respectivo corpo de bombeiros;

Colaboram na difusão de avisos e informação pública às populações, através

de veículos próprios com equipamentos adequados.

Forças de Segurança (GNR)

Forças Armadas

Rádio do Município de Condeixa-a-

Nova

Procede à divulgação dos avisos e informações, no âmbito da sua missão de

serviço público, a pedido do SMPC ou da Estrutura de Coordenação e

Controlo.

Membros dos Órgãos de

Funcionamento do Município e das

Freguesias, elementos dos Agentes,

entidades e Organizações de Apoio

Encaminham todas as questões colocadas pelos Órgãos de Comunicação

Social para o Serviço Municipal de Protecção Civil.

Asseguram a participação na difusão de avisos e informação pública às 

populações, através de veículos próprios com equipamentos adequados.

Corpo de Bombeiros

Comandante Operacional Municipal

Gabinete de Apoio ao Presidente
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A informação aos Órgãos de Comunicação Social é prestada, periodicamente pelo Director do Plano, 

ou, por determinação superior, pelo Adjunto do Presidente responsável pelo Gabinete de Apoio ao 

Presidente, na qualidade de porta-voz único.  

Nos contactos com os Órgãos de Comunicação Social (OCS), as informações a prestar são: 

Situação actual da ocorrência; 

Acções de curso para o socorro e assistência às populações; 

Áreas de acesso restrito; 

Medidas de autoprotecção a serem adoptadas pelas populações; 

Locais de reunião, acolhimento provisório ou assistência; 

Números de telefone e locais de contacto para recebimento de donativos e serviços 

voluntários; 

Instruções para regresso de populações evacuadas. 

 

4.4. Actualização 

O COM, em coordenação com o responsável pelo Gabinete de Apoio ao Presidente, é responsável pela 

actualização do ponto 4 – Gestão da Informação. 

 

4.5. Gestão da Informação 

Na figura da página seguinte sintetiza-se de uma forma geral o esquema de gestão da informação numa 

operação de Protecção Civil no âmbito municipal, perante a activação do Plano. 
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Figura 10 - Esquema de gestão da informação numa acção de Protecção Civil no âmbito Municipal 
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5. Procedimentos de Evacuação 

Tem por objectivo 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 (Figura 12). 

Cabe ao COS a decisão sobre a evacuação das populações de áreas, localidades ou edificações, a qual é 

imediatamente comunicada ao COM/SMPC de Condeixa-a-Nova para confirmação. 

Face à deliberação de evacuação, a GNR comparece no local, utilizando os procedimentos próprios no 

aviso e encaminhamento das populações para fora da área a evacuar, acção para a qual conta com o 

apoio das Juntas de Freguesia e de outras entidades e organizações. 

Estabelecidas pela ECC as vias de evacuação, a GNR 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 direcção às áreas e centros de acolhimento. 

A evacuação das populações será efectuada para as seguintes zonas estratégicas de apoio logístico, das 

quais destacamos equipamentos desportivos, sociais e educativos, a equacionar mediante a tipologia de 

risco e magnitude do acidente/catástrofe (Figura 11). 

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

roubos e pilhagens, sendo detidos todos os indivíduos aí encontrados que não estejam devidamente 

autorizados pelas forças de segurança. 

No percurso entre a zona de sinistro e os locais de concentração deverá ser seguida 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, tendo em 

vista a manutenção das condições de tráfego. 
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Figura 11 - Zonas estratégicas de apoio logístico 
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Figura 12 - Fluxograma de Evacuação das populações afectadas 
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5.1. Responsabilidades Específicas 

Em matéria de evacuação nas acções de Protecção Civil Municipal, existem diversos agentes e entidades 

com responsabilidades atribuídas (Quadro 22). 

 

Quadro 22 - Responsabilidade de evacuação específicas dos diversos agentes e entidades com responsabilidade no 

âmbito da Protecção Civil Municipal 

 

5.2. Actualização 

O COM, em coordenação com o Comandante do Posto Territorial da GNR, em estreita colaboração 

com o SMPC, o Director Executivo do ACES do Baixo Mondego I e os Presidentes das Juntas de 

Freguesia são responsáveis pela actualização do ponto 5 – Procedimentos de Evacuação.  

  

Coordena as actividades de evacuação;

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;

Procede e orienta a evacuação e a movimentação das populações, de acordo com

as decisões da Estrutura de Coordenação e Controlo.

Assegura o aviso e as medidas de autoprotecção a difundir às populações, em

caso de evacuação; 

Identifica os locais para onde devem dirigir as populações a evacuar.

Apoiam a GNR 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;

Apoiam a GNR na evacuação das populações;

Colocam os meios próprios disponíveis à disposição da evacuação das

populações com necessidades especiais.

Garantem os transportes disponíveis necessários à evacuação das populações

com necessidades especiais; 

Colabora na criação de barreiras de acesso ao Teatro de Operações.

Promovem as medidas de prevenção e emergência das escolas, nomeadamente

quanto aos procedimentos de evacuação;

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 na evacuação das populações.

Força de Segurança

 GNR

Comandante 

Operacional Municipal

Juntas de Freguesia

Colabora com as Juntas de Freguesia na identificação dos munícipes cujas

incapacidades físicas levam a necessidade de emprego de meios especiais em caso 

de evacuação.

Directores de 

Departamentos e 

Serviços Municipais

Corpo de Bombeiros de 

Condeixa-a-Nova

Centro de Saúde de 

Condeixa-a-Nova



PARTE III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

57 

6. Manutenção da Ordem Pública 

Sendo a manutenção da ordem pública uma competência típica das forças de segurança, GNR, o 

estabelecimento de procedimentos e instruções de coordenação, bem como a identificação dos meios e 

das responsabilidades dos Serviços, Agentes de Protecção Civil, organismos e entidades de apoio, 

quanto à segurança de pessoas e bens e ao controlo do tráfego, é essencial para a prossecução dos 

objectivos desta actividade. 

Nesse sentido, o acesso às áreas de sinistro e de apoio deve ser limitado às forças de intervenção, 

organismos e entidades de apoio, através da criação de barreiras por parte da GNR, devendo estas 

contar com o apoio dos serviços e entidades especializadas.  

A segurança das instalações sensíveis ou indispensáveis às operações de Protecção Civil (escolas, 

Instalações dos Agentes de Protecção Civil e instalações do Serviço Municipal de Protecção Civil) deve 

ser assegurada pela GNR, nas respectivas áreas, através do destacamento de efectivos. 

 

6.1. Instruções de Coordenação 

Após a identificação das zonas de sinistro e de apoio, o tráfego rodoviário em redor do TO é 

reencaminhado pela GNR, de modo a não interferir com a movimentação das populações a evacuar e a 

mobilidade das demais forças de intervenção. 

O acesso às zonas de sinistro e de apoio deve ser limitado às forças de intervenção e organizações de 

apoio, através da criação de barreiras e outros meios de controlo, contando as forças de segurança, 

para tal, com o apoio dos Departamentos e Serviços Municipais da Câmara Municipal. 

Como referido anteriormente, as zonas evacuadas serão sujeitas a patrulhamento por parte da GNR, 

com vista a impedir roubos e pilhagens, sendo detidos todos os indivíduos aí encontrados que não 

estejam devidamente autorizados pelas forças de segurança. 

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 respectivos 

empresários recorrendo a empresas privadas da especialidade, cujos vigilantes devem apresentar-se 

devidamente uniformizados. 

 

6.2. Actualização 

O Comandante do Posto da GNR é responsável pela actualização do ponto 6 – Manutenção da Ordem 

Pública, em estreita colaboração com o Comandante Operacional Municipal. 
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7. Serviços Médicos e de Transporte de Vítimas 

Nos serviços médicos e de transporte de vítimas, identificam-se os procedimentos e instruções de 

coordenação, bem como os meios e as responsabilidades dos serviços, Agentes de Protecção Civil, 

organismos e entidades de apoio, quanto às actividades de saúde e evacuação secundária, face a um 

elevado número de vítimas. 

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

poderão ser encarregadas, também, das tarefas de evacuação primária para os postos de triagem que 

forem estabelecidos. 

Neste contexto, compete ao Comandante das Operações de Socorro identificar e informar a direcção 

do Plano relativamente à quantidade previsível de meios complementares necessários para a triagem, 

assistência pré-hospitalar e evacuação secundária das vítimas. Compete à direcção do Plano a 

identificação dos meios a solicitar, em coordenação com o ACES do Baixo Mondego I, o 

estabelecimento da ligação aos hospitais de evacuação, prestando informações pertinentes relativamente 

ao tipo de ocorrência e ao número potencial de vítimas. 

Apesar de apenas a estrutura a nível distrital poder mobilizar o INEM, este através de meios próprios 

enviados para o local pode montar e gerir postos de triagem, de assistência pré-hospitalar e de 

evacuação secundária, em estreita articulação com a direcção do Plano. Compete ao ACES – Unidade 

de Saúde Pública a direcção das acções de controlo ambiental, de controlo de doenças e da qualidade 

dos bens essenciais. 

 

8. Socorro e Salvamento 

A intervenção inicial face a um acidente grave ou catástrofe cabe, prioritariamente ao Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova que, para tal, dispõe de um conjunto de meios que utilizam 

habitualmente nas ocorrências diárias. Para a prossecução da sua missão, em caso de necessidade 

imediata, o Corpo de Bombeiros Voluntários sedeado no Município de Condeixa-a-Nova pode recorrer 

ainda a meios mobilizados através do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra 

(Quadro 23). 
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Quadro 23 - Entidades e Órgãos com responsabilidades nas acções de socorro e salvamento. 

 

8.1. Instruções de Coordenação 

Seguindo os procedimentos contemplados na marcha geral das operações, estas desenrolam-se do 

seguinte modo. 

 

Primeira Intervenção 

O chefe da primeira equipa de intervenção dos Corpos de Bombeiros Voluntários assume a função de 

Comandante das Operações de Socorro (COS) e, de imediato, tem em conta os seguintes 

procedimentos: 

Avalia rapidamente a situação e identifica: 

O tipo de ocorrência (O quê?); 

O local e a extensão (Onde? Que proporções?); 

O número potencial de vítimas (Quantas Vítimas?); 

O Nível Operacional de Emergência (I, II, III) e a necessidade de meios de reforço; 

 

Informa, de imediato, o SMPC quanto ao Nível Operacional de Emergência que determinou; 

Inicia o processo de organização do TO, através do sistema de comando operacional; 

Mantém a função de COS até transferir o comando para um elemento mais graduado, de acordo 

com os procedimentos aplicáveis no corpo de bombeiros. 

  

Coordenam as actividades de socorro e salvamento;

Asseguram a operacionalidade permanente dos meios necessários às acções 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

salvamento;

Garantem a segurança de pessoas e bens, nas zonas de sinistro, de apoio, de

concentração e de reserva.

Outras entidades de 

apoio

Colocam os meios próprios disponíveis à disposição da Estrutura de Coordenação e

Controlo para apoio às acções de socorro e salvamento.

Forças de Segurança 

(GNR)

Corporação de 

Bombeiros 

Voluntários de 
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Níveis Operacionais de Emergência 

O Nível Operacional de Emergência (NOE) é avaliado permanentemente pelo Comandante das 

Operações de Socorro (COS), responsável pela gestão do Teatro de Operações. Este informa o SMPC 

do nível operacional de emergência que a situação requer. Deste modo, podemos ter os seguintes NOE: 

Nas emergências de Nível I, a supressão é da responsabilidade exclusiva do Comandante das 

Operações de Socorro que, em caso de necessidade, deve constituir um Posto de Comando 

Operacional para o processo de tomada de decisão, com vista a garantir a continuidade das acções 

de planeamento, organização, direcção e controlo, bem como as condições de segurança do pessoal 

envolvido. 

Nas emergências de Nível II, o Comandante de Operações de Socorro é apoiado, também, pelo 

envolvimento da Estrutura de Coordenação e Controlo sedeada no Serviço Municipal de Protecção 

Civil, na totalidade ou em parte, em função do tipo de ocorrência. 

Nas emergências de Nível III é convocada a Comissão Municipal de Protecção Civil, podendo ser 

decidida a declaração de situação de alerta e accionado o Plano Municipal de Emergência de 

Protecção Civil de Condeixa-a-Nova, que implica a dependência funcional do Comandante das 

Operações e Socorro ao Director do Plano. 

 

Passagem à condição de ocorrência dominada 

O Comandante das Operações de Socorro (COS), em conjunto com a Estrutura de Coordenação e 

Controlo, determina a passagem da ocorrência à condição de dominada, o que implica que a emergência 

estabilizou ou regrediu, possibilitando uma maior disponibilidade para as questões relacionadas com a 

assistência às populações. 

Nesta condição, o Corpo de Bombeiros Voluntários, em cooperação com as demais forças de 

intervenção, deve: 

Controlar todo o perímetro da ocorrência, com o apoio das forças de segurança (GNR); 

Dispensar pessoal e equipamentos não necessários às acções a desenvolver; 

Providenciar alimentação, vestuário, combustível e outras necessidades para pessoal e 

equipamentos; 

Solicitar ao SMPC, os equipamentos especiais necessários, como máquinas de rasto, gruas, 

retroescavadoras, entre outros; 

Estabilizar as radiocomunicações, mobilizando através do CDOS Coimbra um Veículo de Comando 

e Comunicações da Autoridade Nacional de Protecção Civil; 
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Termo da fase de intervenção 

O Director do Plano, em conformidade com o COS e a ECC, 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. Terminada a fase de intervenção, o 

COS procede à desmobilização dos meios não necessários à fase subsequente. 

Todas as restantes forças limitam os meios de intervenção às necessidades da fase de reabilitação. A 

ECC decide o regresso das populações desalojadas às áreas consideradas seguras. 

 

 

Figura 13 - Organização do Socorro e Salvamento 
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9. Serviços Mortuários 

Em cenários de elevado número de vítimas, a recolha e o depósito de cadáveres são tarefas muito 

sensíveis que devem ser levadas a cabo através de procedimentos rigorosos, pois a sua importância é 

enorme nos aspectos que se prendem com a investigação forense, quando, face ao tipo de ocorrência, 

haja necessidade de a realizar. 

Esta tarefa deve ser controlada pela GNR que, para tal, colabora com a Autoridade de Saúde Municipal 

e com o Instituto Nacional de Medicina Legal que articulam os meios e recursos disponíveis, possíveis e 

necessários para o efeito. 

Aqui surge a importância primordial do Instituto Nacional de Medicina Legal que tem como finalidade 

garantir uma eficaz recolha de informações que possibilite proceder com a máxima rapidez e eficácia à 

identificação dos cadáveres, nomeadamente no que respeita à 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 correcta tramitação processual de entrega dos corpos identificados. 

A recolha das vítimas deve ser feita para locais de reunião de vítimas mortais identificados no plano, 

onde preferencialmente possam funcionar morgues provisórias. Devem ser escolhidas instalações onde 

haja um piso em espaço aberto, plano e fácil de limpar, com boa drenagem, boa ventilação natural, 

provido de água corrente e energia eléctrica. Na selecção dos locais devem ser tidas em conta, ainda, as 

acessibilidades, as comunicações (telefónicas ou radiocomunicações), a privacidade, a disponibilidade e as 

facilidades de segurança. Em geral, as instalações mais indicadas para local de reunião de vítimas mortais 

são hangares, terminais de camionagem, centros de lazer, parques de estacionamento cobertos, 

armazéns, casas mortuárias, igrejas, pavilhões e edifícios similares. 

No caso do Município de Condeixa-a-Nova, a recolha dos cadáveres deve ser feita para os locais de 

reunião de vítimas mortais, as casas mortuárias até ao seu limite e posteriormente para pavilhões 

gimnodesportivos que funcionam como morgues provisórias (Figura 14). 

As tarefas ligadas às morgues provisórias relacionam-se com o trabalho desenvolvido pelas equipas do 

Instituto Nacional de Medicina Legal, que culmina na identificação e entrega dos corpos para serem 

sepultados. Deve ser previsto, também, o papel da Autoridade de Saúde no estabelecimento de locais 

de reunião de vítimas mortais e de morgues provisórias. 
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Figura 14 - Locais de reunião de vítimas mortais 
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9.1. Responsabilidades Específicas 

São atribuídas a agentes e órgãos com responsabilidades na área de Protecção Civil as seguintes 

atribuições. 

 

Quadro 24 - Entidades e Órgãos com responsabilidades na remoção de vítimas mortais em acções de Protecção 

Civil 

 

9.2. Actualização 

A Autoridade de Saúde do Município de Condeixa-a-Nova é a entidade responsável pela actualização do 

ponto 9 – Serviços Mortuários, em estreita colaboração com o Comandante Operacional Municipal. 

É representado no seguinte fluxograma um esquema representativo do processo de remoção de 

cadáveres numa acção de Protecção Civil. 

 

  

Autoridade de Saúde Municipal Coordenam as actividades de mortuária;

Asseguram a operacionalidade permanente dos meios necessários às acções de

mortuária;

Elabora o processo de reconhecimento de vítimas mortais.

COM
Levantamento e inventário das instalações de morgues provisórias e sepultamentos de

emergência.

Forças de Segurança (GNR)
Mobilizam os meios próprios para a segurança dos locais, de modo a garantir a

segurança, respeito e integridade dos corpos.

Mobilizam os meios próprios necessários ao apoio às acções de mortuária, bem como

o transporte de vítimas mortais até às instalações de morgues provisórias;

Corporação de Bombeiros

Agências Funerárias

Instituto Nacional de Medicina 

Legal
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Figura 15 - Fluxograma dos Serviços Mortuários 

 

10. Protocolos 

Não existem protocolos firmados à data de revisão do presente Plano Municipal de Emergência de 

Protecção Civil. 

 

CDOS

Coimbra

Director do Plano 

Comissão Municipal Protecção 
Civil

(CMPC)

Estrutura de Coordenação e 
Controlo

(ECC)

Autoridade de Saúde Municipal

(Director do Centro de Saúde)

Corpos de 
Bombeiros

Agências
Funerárias

SMPC

Cemitérios

Sepultamentos de 
Emergência

Instalações de Morgues Provisórias

Legenda:

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro

SMPC – Serviço Municipal de Protecção Civil
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Secção I 

1. Organização Geral da Protecção Civil em Portugal 

1.1. Estrutura da Protecção Civil 

De acordo com a Lei de Bases da Protecção Civil n.º 27/2006, de 3 de Julho, define a protecção civil 

como a actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias locais, pelos cidadãos e 

por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos colectivos 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 actividade de Protecção Civil tem carácter permanente, multidisciplinar e pluri-sectorial, 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. Os objectivos fundamentais e domínios da protecção 

civil municipal são (Quadro 25): 

 

Quadro 25 - Objectivos e Domínios da Protecção Civil Municipal 

  

OBJECTIVOS 

N.º 1, do artigo 2.º da Lei 27/2006 

DOMINIOS 

N.º 2, do artigo 2.º da Lei 27/2006 

Prevenir no território municipal os riscos colectivos e a 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe deles 

resultantes;  

Atenuar na área do Município os riscos colectivos e 

limitar os seus efeitos; 

Socorrer e assistir no território municipal as pessoas e 

outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores 

culturais, ambientais e de elevado interesse público;  

Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas 

nas áreas do Município afectadas por acidente grave ou 

catástrofe. 

Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos 

riscos colectivos do Município; 

Análise permanente das vulnerabilidades perante 

situações de risco; 

Informação e formação das populações do Município, 

visando a sua sensibilização em matéria de 

autoprotecção e de colaboração com as autoridades; 

Planeamento de soluções de emergência, visando a 

busca, o salvamento, a prestação de socorro e de 

assistência, bem como a evacuação, alojamento 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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A Lei de Bases da Protecção Civil n.º 27/2006 tem como principal objectivo reorganizar a estrutura de 

protecção civil a nível nacional, distrital e municipal, de modo a garantir que as diferentes entidades com 

responsabilidades no âmbito da protecção civil actuam de forma articulada. A Figura 16, representa 

esquematicamente a estrutura nacional de protecção civil. 

 

 

Figura 16 - Estrutura Nacional de Protecção Civil 

 

A direcção política da Protecção Civil depende dos órgãos institucionais do País. Assim, e de acordo 

com os artigos 31.º a 35.º do mesmo diploma: 

Assembleia da República - contribui, pelo exercício da sua competência política, legislativa, para 

enquadrar a política de Protecção Civil e para fiscalizar a sua execução. 

Governo - é da sua competência conduzir a política de Protecção Civil do Governo, pelo que 

inscreve as principais orientações a adaptar ou a propor neste domínio, no respectivo Programa. 

Ao Governo compete ainda informar periodicamente a Assembleia da República sobre a situação 

do País, no que concerne à Protecção Civil, bem como sobre a actividade dos organismos e 

serviços por ela responsáveis. 

Conselho de Ministros - compete, entre outras acções, definir as linhas gerais da política 

governamental de Protecção Civil, bem como a sua execução. Compete ainda programar e 

assegurar os meios destinados à execução da política de Protecção Civil e declarar a situação de 

calamidade. 

Direcção Politica Coordenação Politica Execução
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Primeiro-Ministro - dirige a política de Protecção Civil competindo-lhe, designadamente, 

coordenar e orientar a acção dos membros do Governo nos assuntos relacionados com a 

Protecção Civil e garantir o cumprimento das competências previstas para o Governo e o Conselho 

de Ministros. O Primeiro-Ministro pode delegar as competências referidas no Ministro da 

Administração Interna. 

Ministro da Administração Interna – compete declarar a situação de alerta ou contingência 

para a totalidade ou parte do território nacional, assim como, declarar, através de despacho 

conjunto com o Primeiro-Ministro, a situação de calamidade. Compete ainda requisitar bens ou 

serviços por despacho conjunto com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Presidir à Comissão 

Nacional de Protecção Civil (CNPC). 

Governador Civil - Compete ao Governador Civil no exercício de funções de responsável 

distrital da política de Protecção Civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave 

ou catástrofe, as acções de Protecção Civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 

adequadas em cada caso. O Governador Civil é apoiado pelo Centro Distrital de Operações de 

Socorro e pelos restantes Agentes de Protecção Civil de âmbito distrital. 

Presidente da Câmara Municipal - Compete-lhe, no exercício de funções de responsável 

municipal pela política de Protecção Civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe, as acções de Protecção Civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 

adequadas em cada caso. 

 

Saliente-se que o Presidente do Município é apoiado pelo Comandante Municipal Operacional (COM), 

pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e pelos restantes serviços, agentes, forças e organismos e 

entidades de apoio de Protecção Civil, de âmbito municipal. 

 

  



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL 

72 

Quadro 26 - Órgãos de Coordenação Politica da Protecção Civil 

Nível 
Comissão Nacional de 

Protecção Civil 
Comissão Distrital de 

Protecção Civil 
Comissão Municipal 
de Protecção Civil 

Convocação 
Ministro da 

Administração Interna 
Governador Civil 

Presidente de 
Câmara Municipal 

C
o

m
p

o
si

çã
o

 

Integram a CNPC os 

delegados de ministérios 

ligados à actividade de 

protecção civil, o presidente 

da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e 

representantes da Associação 

Nacional de Municípios 

Portugueses, Associação 

Nacional de Freguesias, Liga 

dos Bombeiros Portugueses e 

Associação Nacional de 

Bombeiros Profissionais. 

Integram a CDPC o 

Comandante Operacional 

Distrital, as entidades dos 

serviços centralizados dos 

ministérios com 

responsabilidades de protecção 

civil, responsáveis máximos 

pelas forças e serviços de 

segurança existentes no distrito, 

um representante do INEM, 

três representantes dos 

municípios do distrito 

designados pela Associação 

Nacional de Municípios 

Portugueses e da Associação 

Nacional de Bombeiros 

Profissionais. 

Integram a CMPC o 

Presidente da Câmara 

Municipal, o Comandante 

Operacional Municipal, um 

elemento de cada força de 

segurança e o 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 civil. 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 

Definir os critérios e normas 

técnicas sobre a elaboração 

dos Planos de Emergência de 

Protecção Civil. Apreciar os 

Planos de Emergência de 

âmbito Nacional, Distrital e 

Municipal; 

Dar parecer sobre os Planos 

de Emergência elaborados 

pelos Governos das Regiões 

Autónomas; 

Desencadear as acções 

previstas nos Planos de 

Emergência e assegurar a 

conduta das operações de 

Protecção Civil deles 

decorrentes. 

Accionar a elaboração, 

acompanhar a execução e 

remeter para aprovação pela 

CNPC os Planos de Emergência 

de Protecção Civil; 

Determinar o accionamento 

dos Planos, quando tal se 

justifique. 

Accionar a elaboração do 

Plano Municipal de 

Emergência, 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 27 - Responsabilidades dos órgãos de execução 

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

É um serviço central de natureza operacional, da administração directa do Estado, dotado de autonomia 

administrativa e financeira e património próprio, na dependência do membro do governo responsável pela 

área da administração interna. 

Tem por missão planear, coordenar e executar a politica de protecção civil, designadamente na prevenção 

e reacção a acidentes graves e catástrofes, de protecção e socorro e de superintendência da actividade 

dos bombeiros, sendo dirigida por um presidente, coadjuvado por três directores nacionais. 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

No caso de Condeixa-a-Nova, 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 poderes em vereador por si designado. 

 

1.2. Estrutura das Operações 

O Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, define o Sistema Integrado de Operações de Protecção e 

Socorro (SIOPS) a nível nacional. Ao nível do Município de Condeixa-a-Nova, as intervenções foram 

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 protecção civil 

actuam, no plano operacional, articuladamente sob o comando único, sem prejuízo da respectiva 

dependência hierárquica e funcional. 
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Figura 17 - Estrutura das Operações de Protecção Civil, conforme Lei 65/2007 e DL 134/2006 

 

O SIOPS visa responder a situações de iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, assente 

no princípio de comando único, em estruturas de coordenação institucional, onde se compatibilizam 

todas as instituições necessárias para fazer face a acidentes graves e catástrofes, e em estruturas de 

comando operacional que, no âmbito das competências atribuídas à Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, agem perante a iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes em ligação com outras 

forças que dispõem de comando próprio. 

Ao nível do Município de Condeixa-a-Nova, as intervenções foram estruturadas de acordo com a 

legislação em vigor, quanto à coordenação, regras, procedimentos e funções, conforme está explícito na 

Parte II do presente Plano. 

A coordenação institucional é assegurada, a nível nacional e ao nível de cada distrito, pelos Centros de 

Coordenação Operacional (CCO) que integram representantes das entidades cuja intervenção se 

justifica em função de cada ocorrência em concreto. Neste domínio, o Quadro 28, reporta-se às 

atribuições dos Centros de Coordenação Operacional. 

 

  

Comando 
Operacional

Comando 
Institucional

Nível Nacional

Nível Distrital

Nível Municipal

ANPC CNOS

CDOS

CCON

CCOD

SMPC COM
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Quadro 28 - Atribuições dos Centros de Coordenação Operacional 

Centros de Coordenação Operacional 

Assegurar a coordenação de recursos e de apoio logístico das operações de socorro, emergência 

e assistência realizadas por todas as organizações integrantes do SIOPS; 

Proceder a recolha de informação estratégica, relevante para as missões de protecção e socorro, 

detida pelas organizações integrantes do CCO, bem como promover a sua gestão; 

Recolher e divulgar, por todos os agentes em razão da ocorrência e do estado de prontidão, 

informações de carácter estratégico essencial à componente de comando operacional táctico; 

Informar permanentemente a autoridade política respectiva de todos os factos relevantes que 

possam gerar problemas ou estrangulamentos no âmbito da resposta operacional; 

Garantir a gestão e acompanhar todas as ocorrências, assegurando uma resposta adequada no 

âmbito do SIOPS. 

 

O Despacho n.º 344/2008, de 17 de Outubro, da Comissão Nacional de Protecção Civil, estabelece o 

regulamento de funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional (CCO), o qual define que os 

CCO se reúnem em sessão quando é necessário declarar o estado de alerta especial, declarar situação 

de alerta, contingência ou calamidade, quando previsto nos planos de emergência e operacionais, na 

realização de exercícios e treinos, por decisão do Ministro da Administração Interna ou dos 

Governadores Civis. 

Os actos e acções dos CCO assumem a forma de resolução, recomendação, parecer, informação, 

requisição e comunicados, no sentido de adoptar medidas, procedimentos e /ou disponibilização de 

meios e recursos da forma mais eficiente.  

A relação operacional do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON) com o CNOS, na 

iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, é assegurada pela integração de um 

Comandante Nacional Adjunto no CCON. Por sua vez a relação operacional dos CCOD com os 

CDOS, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, é assegurada através dos 

Comandantes Distritais Operacionais (Quadro 29). 
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Quadro 29 - Estrutura de Coordenação da ANPC assente em Centros de Coordenação Operacional. 

Centros de Coordenação Operacional 

CCON – Nacional CCOD – Distrital  

Tem por objectivo assegurar que todas as entidades 

e instituições de âmbito nacional imprescindíveis às 

operações de protecção 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. 

O CCON é coordenado pelo presidente da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, podendo 

este fazer-se substituir pelo Comandante 

Operacional Nacional, e integra representantes da 

Guarda Nacional Republicana, da Polícia de 

Segurança Pública, do Instituto Nacional de 

Emergência Médica, do Instituto de Meteorologia, 

da Autoridade Florestal Nacional e outras 

entidades que venham a ser necessárias face à 

ocorrência em concreto, como por exemplo as 

Forças Armadas, ou outras que possuam meios 

materiais e humanos empenhados nas operações de 

protecção e socorro, emergência e assistência. 

Possuem competências semelhantes às do CCON, 

encontrando-se a sua área de intervenção 

circunscrita à área do distrito. 

Tem por objectivo assegurar que todas as entidades 

e instituições de âmbito distrital imprescindíveis às 

operações de protecção e socorro, emergência e 

assistência, se articulem entre si garantindo os meios 

considerados adequados à gestão de cada ocorrência.  

Cabe também aos CCOD garantir uma avaliação 

permanente das situações em articulação com as 

entidades políticas e administrativas de âmbito 

municipal.  

Os CCOD são coordenados pelos comandantes 

operacionais distritais da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil e integram, obrigatoriamente, 

representantes das entidades indicadas para o 

Comando Nacional de Operações de Socorro 

(CNOS). 

 

A Directiva Operacional n.º 1/2009 da ANPC indica que a Comissão Municipal de Protecção Civil 

assume, para além da coordenação política da actividade de protecção civil de nível municipal, o papel de 

coordenação institucional na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe. Saliente-se que é 

competência da Comissão Municipal de Protecção Civil “gerir a participação operacional de cada força ou 

serviço nas operações de socorro a desencadear”. 

Todas as instituições representadas nos Centros de Coordenação Operacional possuem estruturas de 

intervenção próprias que funcionam sob a direcção ou comando previstos nas respectivas leis orgânicas.  

No que respeita à Autoridade Nacional de Protecção Civil, esta dispõe de uma estrutura operacional 

própria, (Quadro 30) assente em comandos operacionais de socorro de âmbito nacional e distrital, 

competindo a esta estrutura assegurar o comando operacional das operações de socorro e ainda o 

comando operacional integrado de todos os corpos de bombeiros. 
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Quadro 30 - Estrutura Operacional da ANPC assente em Comandos Operacionais de Socorro 

Comando de Operações de Socorro 

CNOS CDOS COM 

Tem por missão garantir a 

operacionalidade e articulação 

de todos os agentes de 

protecção civil que integram o 

SIOPS, assegurar o comando e 

controlo das situações que pela 

sua natureza ou gravidade 

requeiram a sua intervenção e 

coordenar operacionalmente os 

comandos distritais de 

operações de socorro. 

Tem como competências 

fundamentais no âmbito do 

SIOPS assegurar o comando e 

controlo das situações que pela 

sua natureza, gravidade, extensão 

e meios envolvidos ou a 

envolver, requeiram a sua 

intervenção, assegurar a gestão 

dos meios aéreos a nível distrital, 

e apoiar técnica e 

operacionalmente os 

governadores civis e as 

comissões distritais de protecção 

civil. 

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. 

A Figura 18 representa esquematicamente a interligação entre a estrutura de protecção civil e a 

estrutura do SIOPS. 

 

Figura 18 - Articulação da Estrutura de Protecção Civil com o SIOPS (DL 134/2006) 

Protecção Civil

Direcção 
Politica

Coordenação 
Politica

Execução

Operações (SIOPS)

Coordenação Comando

Governo

Primeiro-Ministro

MAI CNPC ANPC CCON CNOS

Governador 
Civil

CDPC CCOD CDOS

Presidente do 
Município

CMPC SMPC COM

N
ac

io
na

l
D

is
tr

ita
l

M
un

ic
ip

al



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL 

78 

2. Mecanismos da Estrutura de Protecção Civil 

2.1. Composição, Convocação e Competências da Comissão Municipal de 

Protecção Civil 

A Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, define o enquadramento institucional e operacional da 

Protecção Civil no âmbito municipal, estabelece a organização dos Serviços Municipais de Protecção 

Civil e determina as competências do Comandante Operacional Municipal, dedica o art.º 3.º a especificar 

a existência, funcionamento, funções, composição e competências da Comissão Municipal de Protecção 

Civil, cujo conteúdo cabe reproduzir no presente regimento. 

Estabelece ainda que cabe ao Presidente da Câmara Municipal convocar e presidir à Comissão Municipal 

de Protecção Civil (CMPC), bem como nomear os elementos não obrigatórios. Pelo exposto, entendeu-

se reunir num mesmo documento todas as regras e disposições acima referidas, para facultar aos 

elementos da CMPC, no sentido de clarificar, facilitar e agilizar funcionamento e procedimentos. 

A Comissão Municipal de Protecção Civil de Condeixa-a-Nova é uma entidade de âmbito municipal, 

com funções de articulação e de cooperação operacional, tendo como objectivo assegurar que todas as 

entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de protecção 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. 

O correcto funcionamento da CMPC de Condeixa-a-Nova passará pela definição das responsabilidades 

de cada uma das entidades e instituições de âmbito municipal que a compõem e, necessariamente, pela 

realização frequente de reuniões que permitam àquelas entidades acompanhar de perto o evoluir das 

operações e definir estratégias conjuntas de acção. A realização de reuniões possibilita ainda a 

responsabilização perante a CMPC de cada uma das entidades que têm a seu cargo acções definidas no 

PMEPCCN, assim como a apresentação e discussão de propostas. 

Neste sentido, dada a importância que apresenta a criação de condições que permitam a comunicação 

regular entre as entidades com responsabilidades nas operações de protecção e socorro, emergência e 

assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, definiu-se que a CMPC de 

Condeixa-a-Nova se reunirá ordinariamente uma vez por semestre, por convocação do Presidente da 

Câmara Municipal, de modo a garantir o acompanhamento da execução das acções previstas no 

PMEPCCN, bem como a sua monitorização, e extraordinariamente por convocação: 

Do Presidente da Câmara Municipal (ou pelo Vereador com delegação de poderes na área da 

Protecção Civil, caso, por algum motivo se encontre impossibilitado de exercer as suas funções) 

como autoridade municipal de protecção civil, em situações de alerta, contingência ou calamidade, 

e/ou outras situações que pelo seu risco expectável entenda ser prudente adoptar medidas 

extraordinárias; 
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Do Comandante Operacional Municipal (COM), no caso do Presidente da Câmara Municipal, ou do 

seu legítimo substituto, o Vereador com delegação de poderes na área da Protecção Civil, se 

encontrarem impedidos, indisponíveis ou incontactáveis; 

De um terço dos seus membros. 

 

Conforme disposto no número 3, do artigo 3.º da Lei n.º 65/2007, as competências da CMPC (Quadro 

31) são as atribuídas por Lei às Comissões Distritais de Protecção Civil que se revelem adequadas à 

realidade e dimensão do Município. 

 

Quadro 31 - Composição e Competências da Comissão Municipal de Protecção Civil de Condeixa-a-Nova 

Comissão Municipal de Protecção Civil de Condeixa-a-Nova 

Composição 

Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova;  

Comandante Operacional Municipal;  

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova;  

Comandante da Guarda Nacional Republicana de Condeixa-a-Nova;  

Delegado de Saúde do Município;  

Director(a) Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego I; 

Representante da Directora Regional da Solidariedade e Segurança Social. 

Competências 

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; 

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. 

 

2.2. Critérios e Âmbito para a Declaração das Situações de Alerta, 

Contingência ou Calamidade 

As declarações de situações de alerta, contingência ou calamidade são mecanismos à disposição das 

autoridades políticas de protecção civil que permitem a adopção de medidas preventivas ou reactivas a 

desencadear na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe. 
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Tal declaração é realizada de acordo com a natureza dos acontecimentos a prevenir ou enfrentar e a 

gravidade e extensão dos seus efeitos actuais ou previsíveis. De acordo com o artigo 3.º, da Lei de Bases 

da Protecção Civil, (Lei n.º27/2006): 

Acidente grave - É um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e 

no espaço, susceptível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente. 

Catástrofe - É o acidente grave ou a série de acidentes graves susceptíveis de provocarem 

elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afectando intensamente as condições de vida 

e o tecido sócio-económico em áreas ou na totalidade do território nacional.  

 

Os poderes para declarar a situação de alerta ou de contingência encontram-se circunscritos pelo 

âmbito territorial de competência dos respectivos órgãos (artigo 8.º). Assim, cabe ao Presidente da 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova declarar a situação de alerta de âmbito municipal (artigo 13.º), 

face à ocorrência ou iminência de ocorrência de algum acidente grave onde é reconhecida a necessidade 

de adoptar medidas preventivas e/ou medidas especiais de reacção. 

 

Declaração de Alerta  

De acordo com o artigo 13.º, da Lei de Bases da Protecção Civil n.º 27/2006, declara-se alerta quando 

estamos perante a ocorrência ou iminência ocorrência de acidente grave ou de catástrofe, é 

reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas ou medidas especiais de reacção.  

A nível nacional, o Ministro da Administração Interna é quem tem competência para declarar o estado 

de alerta. Por seu lado, cabe ao Governador Civil a declaração de alerta no todo ou em parte do seu 

âmbito territorial de competência, precedida da audição, sempre que possível, dos Presidentes de 

Câmaras Municipais dos municípios abrangidos, sendo da competência do Presidente de Câmara 

Municipal declarar alerta ao nível municipal. 

O acto de declaração de alerta deve mencionar a natureza do acontecimento que originou a situação 

declarada, o âmbito temporal e territorial, bem como a Estrutura de Coordenação e Controlo dos 

meios e recursos a disponibilizar. 

Contudo, há um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos após a declaração de situação de 

alerta (Quadro 32): 
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Quadro 32 - Procedimentos que devem ser seguidos após a declaração de Alerta 

Declaração de Contingência  

De acordo com o artigo 16.º, da Lei de Bases da Protecção Civil n.º 27/2006, declara-se contingência 

numa ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente grave ou de catástrofe, sendo reconhecida a 

necessidade de adoptar medidas preventivas ou medidas especiais de reacção não mobilizáveis no 

âmbito municipal.  

Quem tem competências para declarar contingência é o Ministro da Administração Interna e o 

Governador Civil no seu âmbito territorial de competência precedida da audição, sempre que possível, 

dos Presidentes das Câmaras Municipais dos municípios abrangidos. 

O acto de declaração de contingência deve mencionar os critérios de concessão de apoios materiais e 

financeiros, a natureza do acontecimento que originou a situação declarada, o âmbito temporal e 

territorial, a Estrutura de Coordenação e Controlo dos meios e recursos a disponibilizar e os 

procedimentos de inventariação dos danos e prejuízos provocados. Contudo, há um conjunto de 

procedimentos que devem ser seguidos, após a declaração de situação de contingência (Quadro 33): 

Quadro 33 - Procedimentos que devem ser seguidos após a declaração de Contingência. 

  

PROCEDIMENTOS – DECLARAÇÃO SITUAÇÃO DE ALERTA

A obrigatoriedade de convocação, dependendo do âmbito, das Comissões Municipais, Distritais ou

Nacional 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 das rádios e

televisões, visando a divulgação de informações relevantes relativas à situação.

DECLARAÇÃO SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

 O accionamento dos planos de emergência relativos às áreas abrangidas;

 A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência;

A obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e

das televisões, visando a divulgação de informações relevantes relativas à situação;

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;

O estabelecimento de directivas específicas relativas à actividade operacional dos agentes de

protecção civil;

O estabelecimento de critérios relativos à intervenção exterior e à coordenação operacional das

forças e serviços de segurança e das Forças Armadas, nos termos das disposições normativas

aplicáveis, elevando o grau de prontidão, de acordo com o respectivo plano de emergência.
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Declaração de Calamidade 

De acordo com o artigo 19.º, da Lei de Bases da Protecção Civil n.º 27/2006, é declarada calamidade 

numa ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente grave ou de catástrofe, e à sua previsível 

intensidade, é reconhecida a necessidade de adoptar medidas de carácter excepcional destinadas a 

prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos. 

Quem tem competência para declarar calamidade é o Governo através da Resolução do Conselho de 

Ministros ou despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna. 

O acto de declaração de calamidade deve mencionar os critérios de concessão de apoios materiais e 

financeiros, a natureza do acontecimento que originou a situação declarada, o âmbito temporal e 

territorial, a Estrutura de Coordenação e Controlo dos meios e recursos a disponibilizar e os 

procedimentos de inventariação dos danos e prejuízos provocados. Também no seguimento de 

declaração de situação de calamidade, há um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos 

(Quadro 34). 

Quadro 34 - Procedimentos que devem ser seguidos após a declaração de Calamidade 

  

DECLARAÇÃO SITUAÇÃO DE CALAMIDADE

A obrigatoriedade da convocação da Comissão Nacional de Protecção Civil;

O accionamento do plano de emergência de âmbito nacional;

 A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência;

 A obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e das

televisões, visando a divulgação de informações relevantes relativas à situação;

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 das orientações relativas aos procedimentos de coordenação da intervenção das forças e

serviços de segurança;

 O estabelecimento de directivas específicas relativas à actividade operacional dos agentes de protecção civil;

 O estabelecimento de critérios relativos à intervenção exterior e à coordenação operacional das forças e

serviços de segurança e das Forças Armadas, elevando o grau de prontidão, de acordo com o respectivo plano

de emergência;

 A requisição e colocação sob orientação da Estrutura de Coordenação e Controlo dos meios e recursos a

disponibilizar, de todos os sistemas de vigilância e detecção de riscos, assim como dos organismos e

instituições, independentemente da sua natureza, cujo seu conhecimento possa ser relevante para a previsão,

detecção, aviso e avaliação de riscos e planeamento de emergência;

 O estabelecimento de cercas sanitárias e de segurança;

 O estabelecimento de limitações ou condições à circulação ou permanência de pessoas, outros seres vivos

ou veículos, nomeadamente através da sujeição a controlos colectivos para evitar a propagação de surtos

epidémicos;

 A racionalização da utilização dos serviços púbicos de transporte, comunicações e abastecimento de água e

energia, assim como do consumo de bens de primeira necessidade;

 A determinação da mobilização civil de pessoas por períodos de tempo determinado;

 Por questões de segurança podem ser estabelecidas limitações de acesso e circulação de pessoas estranhas

às operações, incluindo órgãos de comunicação social.
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2.3. Sistema 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.  

A avaliação periódica dos riscos, nomeadamente os riscos de origem natural, tem por base a informação 

disponibilizada pelos respectivos sistemas de monitorização, permitindo definir o nível de alerta a ser 

adoptado a nível municipal, distrital ou regional e, consequentemente, as medidas de prevenção e de 

actuação a implementar.  

Em função destes avisos serão divulgadas normas de procedimento a adoptar pela população face a 

situações de perigo e mantida informada a população da área eventualmente afectada da iminência, 

ocorrência ou evolução de uma situação de perigo. 

Conforme esquematizado na Figura 19 existem vários sistemas de monitorização. 

 

Figura 19 - Sistemas de Monitorização e Tipos de Alerta 

 

O Instituto de Meteorologia (IM) 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. 
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 O Sistema de Avisos Meteorológicos tem por objectivo emitir avisos meteorológicos à Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, à Direcção-Geral da Saúde e à população em geral sempre que se preveja 

ou se observe a ocorrência de fenómenos meteorológicos adversos, que nas próximas 24 horas possam 

causar danos ou prejuízos a diferentes níveis, dependendo da sua intensidade. 

Os avisos são emitidos à escala distrital para diferentes parâmetros meteorológicos, segundo uma tabela 

de cores, que reflecte o grau de intensidade do fenómeno. As cores dos avisos meteorológicos devem 

ser interpretadas da seguinte forma (Quadro 35): 

 

Quadro 35 - Avisos emitidos pelo IM 

 

O Instituto de Meteorologia emite avisos em relação aos seguintes 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 IM, com a participação da Direcção 

Geral de Saúde e da Autoridade Nacional de Protecção 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.  

COR DE AVISO CONSIDERAÇÕES CONSOANTE A COR DO AVISO 

Verde Não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco. 

Amarelo 
Situação de risco para determinadas actividades dependentes da 

situação meteorológica. Acompanhar a evolução das condições 

meteorológica 

Laranja 
Situação meteorológica de risco moderado a elevado. Manter-se 

ao corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir 

as orientações da ANPC 

Vermelho 
Situação meteorológica de risco extremo. Manter-se 

regularmente ao corrente da evolução das condições 

meteorológicas e seguir as orientações da ANPC. 
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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 objectivo deste índice é reflectir a mortalidade estimada possivelmente associada aos 

factores climáticos previstos, sendo disponibilizado valores duas vezes por dia, através da edição do 

boletim ÍCARO, divulgado à ANPC e à Direcção Geral de Saúde. 

O Instituto Nacional da Água (INAG) dispõe de um Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos 

(SVARH), para apoio às acções de Protecção 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.  

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 susceptíveis de provocar danos em pessoas e bens, estando previstos 

níveis de alerta correlacionados com os dados monitorizados.  

A priorização do alerta encontra-se criteriosamente definida e pode variar consoante a probabilidade e 

gravidade da ocorrência. Neste contexto a Directiva Operacional Nacional n.º1/ANPC/2007, de 16 de 

Maio, estabelece as regras de referência para a activação do estado de alerta especial para o Sistema 

Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS), sendo aplicável às organizações integrantes 

daquele sistema. 

No âmbito da monitorização e gestão do risco e da emergência, a organização do Sistema Integrado das 

Operações de Protecção e Socorro 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 protecção e socorro.  

O SIOPS organiza-se e funciona de forma distinta, em conformidade com o estado de alerta activado - 

Estado Normal ou Estado de Alerta Especial (Figura 20). 
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Figura 20 - Estados de Alerta do SIOPS 

 

No Estado Normal, que inclui o nível Verde, as actividades 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 afectar a segurança das pessoas, património e ambiente. 

No Estado de Alerta Especial, as actividades desenvolvidas pelo SIOPS são de reforço da monitorização 

da situação, de intensificação das acções 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 reflectem, na generalidade, o grau típico de risco, traduzido na matriz de 

risco. 

Sempre que recebida ou detectada informação de Protecção Civil pertinente no SMPC, esta deve ser 

divulgada, com a celeridade requerida para cada caso, essencialmente via e-mail, fax e através de notas à 

imprensa 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 efectuado mediante duas situações: 

Pré-emergência - mecanismos de informação e formação, com vista à sensibilização em matéria 

de autoprotecção e de colaboração com as autoridades. 
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Emergência - em consequência da extensão e gravidade da ocorrência gravosa. Neste caso, as 

comunidades locais devem ser informadas sobre as zonas potencialmente afectadas, os itinerários 

de evacuação, os locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo e medidas 

acrescidas de autoprotecção. 

 

O SMPC em situação de emergência poderá recorrer, a diversos sistemas de aviso da população - 

telefones, telemóveis, Internet, sirenes, viaturas com megafones, sinos das Igrejas, estação de rádio local, 

órgãos da comunicação social, em geral. A decisão do sistema a adoptar deverá estar em consonância 

com o tipo de ocorrência e extensão da zona afectada, bem como dimensão e dispersão geográfica da 

população a avisar. 

No caso do sistema de aviso utilizado serem as sirenes instaladas nos Bombeiros Voluntários de 

Condeixa-a-Nova, o aviso à população deverá ser feito através de toques intermitentes de cinco 

segundos (durante um minuto). Esta sequência de toques deverá ser repetida por cinco vezes, 

intervaladas entre si em um minuto. 

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 afectada e que por isso 

requer aviso.  

Todavia, há que 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 

afectada 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 acção crucial para minorar o número de vítimas, e que é difícil que 

qualquer dos meios seleccionados, per se, abranja toda a população potencialmente afectada, está 

prevista a redundância de meios de aviso. 

Esta secção de avisos e alertas à população encontra-se mais desenvolvida na Parte III – Áreas de 

Intervenção, no ponto 4 de Gestão da Informação. 
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Secção II 

1. Caracterização Geral  

Localizado no sector ocidental da Região Centro (NUTII), o Município de Condeixa-a-Nova encontra-se 

delimitado pelos municípios de Coimbra a Norte, pelo de Miranda do Corvo a Leste, por Penela a 

Sueste, por Soure a Sudoeste e Oeste e a Noroeste por Montemor-o-Velho, localização que coloca 

numa situação geográfica favorável, não só à escala regional como também à escala nacional. 

O Município de Condeixa-a-Nova ocupa uma área de 137 km2, de acordo com a Carta Administrativa 

Oficial de Portugal (CAOP 2010), correspondendo a cerca de 6,6% da área do Baixo Mondego (2063,1 

km2).  

O território do Município de Condeixa-a-Nova subdivide-se em 77 localidades que se repartem pelas 10 

freguesias: Anobra, Belide, Bendafé, Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha, Ega, Furadouro, Sebal, Vila 

Seca e Zambujal. 

 

2. Caracterização Física 

Do ponto de vista morfo-estrutural o território municipal integra na totalidade a Orla Meso - 

Cenozóica Ocidental, apresentando, por esse motivo, uma componente física típica desta unidade 

estrutural, a qual se desenvolve predominantemente em rochas calcárias, argilosas, arenosas e greso -

conglomeráticas. 

Em termos morfológicos, a heterogeneidade deste território, deve-se não só à sua diversidade litológica, 

como também à acção da tectónica. Assim, as rochas essencialmente detríticas - areias, argilas e 

conglomerados – encontram-se na génese morfológica de baixos planaltos e planícies, correspondendo 

em termos geomorfológicos ao que se designa por áreas deprimidas periféricas. Por sua vez, onde 

afloram calcários do Dogger e calcários dolomíticos, dominam serras e colinas de génese cársica e 

estrutural. 

Através de uma simples análise hipsométrica (Figura 21) sai realçado o facto de existir um contraste 

nítido entre o sector Noroeste, correspondente a áreas com valores altimétricos inferiores a 100 

metros, que incluem também as extensões planálticas de baixa altitude localizadas no sector central do 

Município onde afloram tufos-travernitos, e o sector Sueste, no qual são observadas as maiores 

altitudes, sendo que neste sector é possível ainda identificar duas áreas distintas: uma a Leste, que diz 

respeito às colinas em calcários dolomíticos, e outra a Sul, correspondente à Serra do Circo (vértice 

Norte do conjunto morfológico designado por Maciço de Sicó), a qual se desenvolve maioritariamente 

na Freguesia de Furadouro, onde as altitudes podem mesmo ascender aos 350 metros em calcários do 

Dogger. 

Por seu turno, entre estes dois sectores, desenvolve-se com uma orientação meridional, a depressão de 

calcários margosos, onde as altitudes rondam os 150 metros.  
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Figura 21 - Esboço Hipsométrico do Município de Condeixa-a-Nova 
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Em suma, a heterogeneidade morfológica observada, corresponde no essencial a um contraste litológico, 

uma vez que no sector Noroeste, de menor altitude, dominam as rochas argilo - arenosas e 

cascalhentas, enquanto que no restante território municipal, designadamente nos sectores onde 

ocorrem as altitudes mais significativas, domina a litologia calcária, com rochas calcárias mais ou menos 

margosas ou dolomíticas. 

Os declives que são essenciais na identificação de factores limitantes ou condicionantes à ocupação 

humana do território (sendo geralmente apontados como um dos factores não antrópicos com maior 

contribuição para os diferentes riscos naturais), em primeira análise, contribuem para algumas 

disparidades espaciais existentes ao nível das acessibilidades, assim como no povoamento do Município 

de Condeixa-a-Nova. 

Relativamente à distribuição dos declives preferenciais, constata-se que mais de metade do território 

municipal (52%), com maior preponderância no sector Sueste do Município, apresenta declives 

superiores a 5º, o que implica alguns riscos de erosão e um aumento da susceptibilidade de movimentos 

de massa.  

Em sentido inverso, cerca de 30% do território do Município apresenta declives inferiores a 2º, 

correspondendo neste particular a sectores com condições excepcionais do ponto de vista de 

planeamento, quer no que diz respeito à instalação de novos equipamentos, quer do ponto de vista das 

acessibilidades, embora em alguns casos as mobilidades locais sejam dificultadas, particularmente junto 

aos cursos de água e zonas de inundação (Figura 22).  

Quanto às características climáticas, e um pouco à semelhança da realidade de todo o sector ocidental 

da Região Centro, o Município de Condeixa-a-Nova apresenta um clima temperado, de características 

mediterrâneas – Verões mais ou menos quentes e secos, com Invernos suaves e pluviosos.  

Significativamente influenciado pelo oceano, este funciona como um importante regulador térmico 

contribuindo para uma atenuação das amplitudes térmicas, comparativamente a outros sectores do 

território nacional que apresentam um índice superior de continentalidade, onde os Invernos são por 

norma de maior rigor.  

Dada a inexistência de uma estação meteorológica localizada no território de Condeixa-a-Nova, a 

análise climática deste território, não só se torna de maior complexidade, como também diminui o grau 

de certeza. 

Assim, adoptou-se uma abordagem à escala regional, com uma aproximação feita através de estações 

meteorológicas relativamente próximas, de características altimétricas, topográficas e de proximidade 

relativamente à linha de costa, muito semelhantes a Condeixa-a-Nova, para aumentar a fiabilidade desta 

aproximação ao contexto local.  

Deste modo, utilizaram-se as estações meteorológicas de Montemor-o-Velho (localizada a 15 metros de 

altitude) e Coimbra/Bencanta (localizada a 35 metros de altitude), de forma a que possa ser feita uma 

aproximação às características gerais da área em estudo (Figura 23). 
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Figura 22 - Mapa de Declives do Município de Condeixa-a-Nova 
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Sendo que, as temperaturas deste sector do litoral Centro-Norte reflectem as características 

predominantes de um clima de claras influências mediterrâneas, em particular na sua relação com a 

estação seca, as temperaturas mais elevadas centram-se nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro 

e as mais baixas a observarem-se nos meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro, as 

características amenas do clima por força das massas de ar marítimo provenientes do Atlântico, são 

facilmente constatáveis.  

Ao nível das temperaturas médias mensais, as mais elevadas observam-se no mês de Agosto (21,2ºC em 

Coimbra/Bencanta e 20,2ºC em Montemor-o-Velho), enquanto que as mínimas se observam no mês de 

Janeiro (9,5ºC e 9,8ºC respectivamente). 

Relativamente aos valores médios das máximas e das mínimas, a relação com os dados anteriores são 

claramente correlacionáveis. No entanto, observa-se que conforme a sua localização as diferenças 

térmicas vão ser mais significativas, particularmente no caso verificado mais para o interior.  

Contudo, perante situações térmicas extremas, como no caso da manifestação de ondas de calor, 

podem atingir-se mesmo valores superiores a 40ºC, sendo que a temperatura máxima absoluta registada 

durante o período de 1931-1960 foi de 42,5ºC em Coimbra/Bencanta e 43,7ºC em Montemor-o-Velho.  

Por seu turno, também no caso das vagas de ar frio, os registos históricos de temperaturas mínimas 

absolutas podem descer abaixo de 0ºC, como o comprovam os dados de Coimbra/Bencanta e 

Montemor-o-Velho, com temperaturas mínimas de -6,5ºC e -9ºC, respectivamente, mesmo num sector 

do território nacional onde as massas de ar provenientes do oceano tornam as condições climáticas 

mais amenas durante o Inverno.  

Relativamente ao ritmo pluviométrico, este apresenta uma clara variabilidade estacional (cerca de 80 % 

da precipitação concentra-se entre os meses de Outubro a Abril), com a existência de uma maior ou 

menor estação seca – três a quatro meses, características que denunciam uma nítida influência 

mediterrânea. Em termos anuais, a precipitação média é de 914,3 mm na estação meteorológica de 

Coimbra/Bencanta e de 866,8 mm em Montemor-o-Velho.  

 

Figura 23 - Gráficos pluviométricos – Posto udométrico de Coimbra/Bencanta e Montemor-o-Novo 

Fonte: Normais Climatológicas de 1961 – 1990. 
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Relativamente ao número de horas de insolação anual, a uma escala regional, factores 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 menores valores 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. No caso particular do Município de Condeixa-a-Nova, 

com base nos registos da estação meteorológica de Coimbra/Bencanta, apresenta em termos médios 

2488,7 horas de insolação. Deste modo os sectores do território municipal com exposição a Sul e a 

Oeste apresentam os maiores índices de radiação solar, em detrimento das vertentes voltadas a Norte, 

as quais por essa razão, recebem menos energia (Figura 25). 

Relativamente aos ventos dominantes (Figura 24), as estações meteorológicas de referência apresentam 

algumas diferenças, muito por força da influência do relevo regional em que se encontram inseridas, em 

particular no período invernal, onde os ventos predominantes são de Este e Sudeste em Coimbra e de 

Sul, Noroeste e de Norte em Montemor-o-Velho. 

Por sua vez, nos meses de Verão a circulação do ar apresenta um comportamento espacial de maior 

uniformidade, predominando ventos de Norte e Noroeste (“nortada”), neste sector do território 

nacional, sendo deste modo a sua extrapolação para o contexto de Condeixa-a-Nova mais facilitada. 

Este vento é o resultado do gradiente de pressão estabelecido na baixa atmosfera, 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. 

 

Figura 24 - Número de observações mensais por rumo de vento nas Estações Meteorológicas de Coimbra/Bencanta 

e Montemor-o-Velho (1931-1960) 
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Figura 25 – Índice de Radiação Solar, por hora, no Solstício de Junho 
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Em termos hidrográficos, o Município de Condeixa-a-Nova integra a “Bacia Hidrográfica do Mondego”, 

onde o rio de Mouros se assume como o principal curso de água do território municipal. Com uma 

direcção grosso modo SSE-NNO, esta linha de água estrutura a restante rede hidrográfica do Município, 

destacando-se uma importante forma fluviocársica (o canhão do rio dos Mouros) ao longo do seu 

traçado, desenvolvendo-se esta no afloramento dos calcários do Jurássico médio. 

Por seu turno, a ribeira de Bruscos estabelece a drenagem do sector Nordeste do território municipal, 

confluindo na margem direita do rio de Mouros, mais propriamente na Freguesia de Ega.   

Analisando o uso do solo do território municipal (Figura 26), destaca-se a importância da área territorial 

ocupada pela mancha florestal, a qual, segundo a COS 90, cobria cerca de 56,9% do território municipal, 

sendo que 41% corresponde ao estrato arbóreo e 15,6% ao revestimento herbáceo e arbustivo, 

coincidindo de certa forma com o sector da serra calcária. É de realçar a importância que a Mata da 

Bufarda representa apesar da sua degradação, na medida em que ainda conserva algumas espécies 

características da floresta mediterrânea, tendo apresentado outrora uma floresta composta por 

carvalhos, essencialmente por carvalho-cerquinho (Quercus faginea). 

De seguida, as áreas agrícolas ocupam 32,1% do território, encontrando-se estes espaços confinados aos 

fundos de vale, aproveitando assim, a maior riqueza dos solos aí existentes. O espaço dito urbano, 

concentrado nas áreas de morfologia menos acidentada (sector meridional) diz respeito a 11,4% do 

território. De reduzida representatividade espacial, as infra-estruturas e equipamentos e explorações 

minerais correspondem a apenas 0,8% e 0,007%, respectivamente.  
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Figura 26 - Mapa de ocupação do solo do Município de Condeixa-a-Nova 
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3. Caracterização Sócio-económica 

O Município de Condeixa-a-Nova apresenta uma localização privilegiada no Centro Litoral junto à 

principal área urbana (Coimbra a norte), com a qual mantém fortes relações funcionais. Por outro lado, 

este Município insere-se num território (Centro Litoral) que apresenta uma forte dinâmica, quer em 

termos populacionais com acréscimos expressivos de população residente na década de noventa, quer 

económicos com predomínio de actividades terciárias. 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 Município. 

 

Principais Aspectos Demográficos 

O Município de Condeixa-a-Nova com os seus 15 340 habitantes (dados de 2001) apresenta-se como o 

terceiro Município menos populoso da Sub-região do Baixo Mondego, representando 4,13% do total 

populacional desta Sub-região, valor que deve ser interpretado atendendo ao elevado número de 

Municípios desta Sub-região (10). No contexto do Baixo Mondego são os Municípios de Coimbra e 

Figueira da Foz que apresentam os maiores quantitativos populacionais (148 443 e 62 601 habitantes, 

respectivamente). 

O Município de Condeixa-a-Nova registou na última década um aumento da importância no contexto 

do Baixo Mondego, uma vez que passou a representar 4,13% do total populacional quando dez anos 

antes representava 3,64%. 

A análise da distribuição dos valores de população residente nas dez freguesias que integram na 

actualidade o Município de Condeixa-a-Nova permite distinguir grupos de freguesias que apresentam 

comportamentos demográficos semelhantes nos dez anos mais recentes (Quadro 36 e Figura 27).  

As freguesias de Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha e Ega assumem-se no período em análise como as 

mais populosas. Com efeito, ocorrendo desde 1981 um acréscimo generalizado de população neste 

Município, estas freguesias representavam em 2001 cerca de 65,0% da população total (25,9%, 21,6% e 

18,8%, respectivamente), correspondendo a 10 180 habitantes (3 980, 3 318 e 2 882, respectivamente). 

Trata-se, por um lado, da Freguesia sede de Município (Condeixa-a-Nova) e, por outro, de áreas que 

têm beneficiado não só da dinâmica económica do Município, como da proximidade/localização 

favorável, em particular, a Coimbra, facto que tem motivado uma procura crescente de habitação, em 

função dos valores praticados na maior cidade do Centro do país. 

Um segundo grupo é formado pelas freguesias de Sebal, Anobra e Vila Seca. Estas freguesias 

representam cerca de 27,0% dos habitantes, num total de 1 793, 1 357 e 962 habitantes, 

respectivamente. As seis freguesias que constituem estes dois grupos representam cerca de 92,0% dos 

residentes no Município. 
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As freguesias do Zambujal, Belide, Furadouro e Bendafé constituem um grupo com pesos populacionais 

mais reduzidos. Com efeito, representam 2,8%, 1,8%, 1,5% e 0,8% a que correspondem respectivamente 

429, 279, 223 e 117 indivíduos. 

 

Quadro 36 - População Residente por Freguesia no Município de Condeixa-a-Nova, em 1981, 1991 e 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População de 1981, Censos 1991 e Censos 2001, Lisboa 

 

Regista-se, assim, um padrão territorial em que as áreas mais populosas aparecem polarizadas por três 

freguesias (Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha e Ega). Em 1981 e 1991 a Freguesia mais populosa era 

Ega, repartição esta que se alterou em 2001, passando as freguesias de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-

Velha a serem as mais populosas. 

Com efeito, a Freguesia de Condeixa-a-Nova registou um acréscimo significativo de população, 

passando de 2 455 habitantes em 1981 para 3 980 em 2001. 

 

 

  

Nº % Nº % Nº %

Anobra 1285 9,7 1210 9,3 1357 8,8

Belide 301 2,3 315 2,4 279 1,8

Bendafé 140 1,1 120 0,9 117 0,8

Condeixa-a-Nova 2455 18,5 2656 20,4 3980 25,9

Condeixa-a-Velha 2300 17,3 2399 18,4 3318 21,6

Ega 2870 21,6 2693 20,7 2882 18,8

Furadouro 324 2,4 276 2,1 223 1,5

Sebal 1844 13,9 1872 14,4 1793 11,7

Vila Seca 1125 8,5 987 7,6 962 6,3

Zambujal 613 4,6 499 3,8 429 2,8

Total 13257 100 13027 100 15340 100

1981 1991 2001
Freguesias
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Figura 27 – Mapa da População Residente por Freguesia no Município de Condeixa-a-Nova em 2001 
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Apresentando o Baixo Mondego uma repartição desigual da população por Município, também no caso 

do Município de Condeixa-a-Nova se verifica uma oposição entre as freguesias atravessadas pela EN 1 

(actual IC 2), ligação desde sempre fundamental entre o Norte e o Sul do País. 

A consideração para o Município de Condeixa-a-Nova dos valores de população residente desde os 

anos cinquenta do século XX permite uma leitura em termos evolutivos, ao mesmo tempo que 

possibilita igualmente algumas reflexões sobre as características do território (Quadro 37). Se entre 

1950 e 1970 ocorreu um decréscimo de 1 940 habitantes, correspondendo a -13,84%, na década 

seguinte registou-se um acréscimo de 9,74%, correspondendo a um aumento de 1 177 habitantes. Esta 

tendência é invertida entre 1981 e 1991, com um ligeiro decréscimo de 1,73%, correspondendo a uma 

perda de 230 residentes. Por outro lado, na década mais recente verificou-se um aumento expressivo 

de população residente, que se traduziu por um acréscimo de 2 313 habitantes entre 1991 e 2001 

(17,76%). Este facto que deve ser entendido no quadro da dinâmica demográfica e económica global do 

território do Centro Litoral, mostra que depois de um nítido fenómeno de concentração da população 

nos centros urbanos mais importantes tem vindo a ocorrer, na década de noventa, uma tendência que 

configura um êxodo urbano para as periferias próximas e dotadas de boa acessibilidade. 

Globalmente, entre 1981 e 2001, o Município registou um acréscimo populacional de cerca de 16,03%, 

com um aumento de 2 083 habitantes (de 13 257 residentes para 15 340 residentes). 

 

Quadro 37 - População Residente no Município de Condeixa-a-Nova e Variação Populacional, de 1991 a 2004. 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Censos 1991, Censos 2001, Estimativas definitivas de população residente intercensitárias 1991-2000 e 

Estimativas provisórias de população residente 2001-2007 

 

Neste contexto, e numa análise conjunta do último período intercensitário e até ao ano de 2007, 

observa-se que os valores de população residente registam desde 1991 um nítido fenómeno de aumento 

contínuo da população, que se traduziu num acréscimo populacional de 13 027 para 17 422 indivíduos 

(Figura 28). Acresce que para estes anos recentes parece iniciar-se um novo período em que os 

acréscimos populacionais tenderão a ser mais expressivos, facto que se deve, essencialmente, aos 

preços mais reduzidos da habitação neste município e à proximidade à área urbana de Coimbra, 

principal núcleo urbano da Região Centro. 

 

 

Anos População residente Variação populacional (%)

1950 14020 –

1960 13555 -3,32

1970 12080 -10,88

1981 13257 9,74

1991 13027 -1,73

2001 15340 17,76
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Figura 28 - Evolução da População Residente no Município de Condeixa-a-Nova, de 1991 a 2004. 

Fonte: INE, Censos 1991, Censos 2001, Estimativas definitivas de população residente intercensitárias 1991-2000 e 

Estimativas provisórias de população residente 2001-2007 

 

As dez freguesias que constituem o Município apresentam, nas últimas duas décadas do século XX, 

dinâmicas demográficas distintas, sendo que a tendência marcante traduz um acréscimo expressivo da 

população (Quadro 38 e Figura 29). No essencial, distinguem-se dois tipos de comportamentos para a 

década mais recente, já que entre 1981 e 1991 se verifica uma perda populacional em todas as freguesias 

do Município, com excepção de Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha, Sebal e Belide. No período entre 

1991 e 2001 registaram-se aumentos na população das freguesias de Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-

Velha, Ega e Anobra (de 1 324, 919, 189 e 147 habitantes, correspondendo a acréscimos de 49,85%, 

38,31%, 7,02% e 12,15%, respectivamente). 

Por outro lado, as freguesias de Furadouro, Zambujal, Belide, Sebal, Vila Seca e Bendafé registaram 

decréscimos de -19,20%, -14,03%, -11,43%, -4,22%, -2,53% e -2,50%, correspondendo a perdas de 53, 

70, 36, 79, 25 e 3 habitantes, respectivamente. 

Se analisarmos a variação da população residente por freguesia no período de tempo entre 1981 e 2001, 

salientam-se as freguesias de Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha, com acréscimos muito expressivos 

de 62,12% e 44,26%, correspondendo a aumentos de 1 525 e 1 018 indivíduos. 
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Quadro 38 - Variação da População Residente por Freguesia no Município de Condeixa-a-Nova, de 1981 a 1991, de 

1991 a 2001 e de 1981 a 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento da População de 1981, Censos 1991 e Censos 2001 

 

 

Figura 29 - Variação da População Residente por Freguesia no Município de Condeixa-a-Nova, de 1991 a 2001 
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Variação populacional Média

Nº % Nº % Nº %

Anobra -75 -5,84 147 12,15 72 5,60

Belide 14 4,65 -36 -11,43 -22 -7,31

Bendafé -20 -14,29 -3 -2,50 -23 -16,43

Condeixa-a-Nova 201 8,19 1324 49,85 1525 62,12

Condeixa-a-Velha 99 4,30 919 38,31 1018 44,26

Ega -177 -6,17 189 7,02 12 0,42

Furadouro -48 -14,81 -53 -19,20 -101 -31,17

Sebal 28 1,52 -79 -4,22 -51 -2,77

Vila Seca -138 -12,27 -25 -2,53 -163 -14,49

Zambujal -114 -18,60 -70 -14,03 -184 -30,02

Total -230 -1,73 2313 17,76 2083 15,71

Freguesias
1981-1991 1991-2001 1981-2001
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Figura 30 – Mapa da Variação da População Residente por Freguesia no Município de Condeixa-a-Nova, entre 1991 

e 2001 
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Para uma melhor análise sobre as questões demográficas e da sua relação com a Protecção Civil deve 

também ser contemplado o estudo das pirâmides etárias. Estas representações gráficas traduzem não 

apenas a imagem da população num dado momento, mas permitem uma leitura da perspectiva histórica 

dos acontecimentos que marcam a população representada ao longo de décadas de vida das gerações 

mais antigas. Considera-se, para efeitos de análise, a pirâmide etária relativa a 1991 e 2001 para o 

Município de Condeixa-a-Nova, centrando a atenção nos respectivos perfis populacionais. Em paralelo, 

apresentam-se alguns índices que resumem o comportamento da estrutura etária da população. 

A primeira conclusão a retirar da análise dos valores da população por escalão etário parece ser o 

crescente aumento da população nas classes mais jovens, o que espelha uma tendência para um certo 

rejuvenescimento da população neste Município, apesar de se verificar um ligeiro aumento das classes 

mais idosas (65 e mais anos). 

Procedendo-se a uma análise mais pormenorizada dos grupos etários (Quadro 39 e Figura 31), 

verificamos que no Município a população jovem adulta (15-39 anos) sofreu um aumento desde 1981 (de 

31,13% para 36,69%) e a idosa (mais de 65 anos) apresentou também um ligeiro aumento (de 17,60% 

para 18,79%). Por outro lado, a população jovem (0-14 anos) e a população adulta (40-64 anos) 

apresentaram um decréscimo, no mesmo período, de 20,3% para 14,68% e de 30,97% para 29,84%.  

A análise dos resultados da estrutura etária para o Município de Condeixa-a-Nova sublinha, para o 

último período intercensitário, uma evolução demográfica no sentido de um aumento da população em 

idade activa. Efectivamente, os grupos etários 15 a 39 anos e 40 a 64 anos representavam, no conjunto, 

no ano de 2001, cerca de 66,53% da população residente, correspondendo a 10 206 indivíduos. De 

salientar ainda o decréscimo de 153 indivíduos entre os 0 a 14 anos e o decréscimo de população idosa 

(com 65 e mais anos), correspondendo a uma perda de 320 idosos (-0,88%). 

A consideração da estrutura etária por grandes grupos funcionais por Município destaca desde os anos 

oitenta do século XX, uma evolução com um aumento considerável de indivíduos entre os 15 a 39 anos. 

 

Quadro 39 - População residente no Município de Condeixa-a-Nova, segundo os grandes grupos etários entre  

1981 e 2001 

 

 

 

 

 

  

Nº % Nº % Nº %

0 - 14 anos 2691 20,30 2099 16,11 2252 14,68

15 - 39 anos 4127 31,13 4330 33,24 5628 36,69

40 - 64 anos 4106 30,97 4036 30,98 4578 29,84

65 anos ou mais 2333 17,60 2562 19,67 2882 18,79

Total 13257 100 13027 100 15340 100

Grupos etários
1981 1991 2001
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Figura 31 - População residente no Município de Condeixa-a-Nova, segundo os grandes grupos etários entre 1981 e 

2001 

A análise da pirâmide etária do Município de Condeixa-a-Nova para o ano de 2001 reflecte, 

comparativamente ao ano de 1991, um rejuvenescimento da população, o que se traduz por um 

alargamento das classes jovens e adultas (Figura 32). Ao decréscimo da população pertencente às classes 

etárias mais jovens (sobretudo dos 10 aos 19 anos) corresponde, naturalmente, um aumento da 

população a partir dos 20 anos, não havendo diferenças significativas por sexo. De salientar o acréscimo 

muito expressivo de população nos escalões dos 25 aos 39 anos. 

Um último comentário sublinha o facto de o escalão etário dos 0 aos 4 anos ter aumentado entre 1991 

e 2001 para ambos os sexos, facto que pode indiciar, como vimos, uma tendência de rejuvenescimento 

da população que só o futuro poderá confirmar. 

 

Figura 32 - Pirâmide Etária da População Residente no Município de Condeixa-a-Nova, em 1991 e 2001 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1981

1991

2001

0 - 14 anos 15 - 39 anos 40 - 64 anos 65 anos ou mais
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Os valores do índice de envelhecimento reflectem uma evolução no sentido do aumento da população 

idosa, uma vez que o total da população passou de 122,1% em 1991 para 128,0% em 2001 (Quadro 40). 

Trata-se de valores claramente mais expressivos tendo por base o contexto nacional, já que esta relação 

era no Continente de 69,5% em 1991 evoluindo para 104,5% em 2001. 

Considerando os valores por sexo, o escalão etário das mulheres apresenta índices de envelhecimento 

superiores e mais expressivos (153,7% contra 103,1% em 2001, sendo que em 1991 eram de 145,5% e 

99,0%, respectivamente). Esta evolução traduz a dinâmica natural da população em que as mulheres 

morrem menos e também migram em menor número. 

As freguesias de Furadouro e Zambujal registam índices de envelhecimento muito expressivos (370,0% e 

362,5%, respectivamente) e superiores aos observados em 1991 (265,7% e 263,6%), sendo freguesias 

muito marcadas pelo envelhecimento populacional. Por outro lado, as freguesias de Condeixa-a-Velha e 

Condeixa-a-Nova apresentam valores inferiores (82,8% e 92,0%, respectivamente).  

 

Quadro 40 - Índice de envelhecimento, índice de dependência e estrutura etária no Município de Condeixa-a-Nova 

em 1991 e 2001 

Fonte: Censos 1991 e 2001, INE 

A leitura dos resultados do índice de dependência ajuda, também, a reflectir sobre a necessidade de 

definir políticas activas no que diz respeito à população (Quadro 40). Para o Município de Condeixa-a-

Nova ocorreu um ligeiro decréscimo do valor deste índice entre 1991 e 2001, de 55,7% para 50,3%, o 

que significa que para cada 100 indivíduos potencialmente activos em 1991 e 2001 existiam 

respectivamente 56 e 50 não activos. Este facto faz depender menos acentuadamente os não activos dos 

activos, sendo cada vez mais os jovens activos no Município de Condeixa-a-Nova. Esta tendência 

verifica-se de forma diferenciada entre os sexos, uma vez que os valores do índice de dependência em 

2001 são mais elevados no sexo feminino (52,8%) e mais reduzidos no sexo masculino (47,6%). 

Interessa referir que a população com 65 e + anos registou um ligeiro decréscimo entre 1991 e 2001, 

de 19,7% para 18,8%. Por outro lado a população entre os 15 e 64 anos apresentou um acréscimo entre 

1991 e 2001 (de 64,2% para 66,5%). 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Anobra 110,5 134,7 122,7 195,1 116,7 161,5 59,4 52,9 65,9 55,2 62,6 54,0 17,8 13,4 61,5 64,9 20,7 21,7

Belide 80,0 193,3 154,5 200,0 111,5 197,2 53,5 50,0 53,8 75,0 53,7 62,2 16,5 12,9 65,1 61,6 18,4 25,4

Bendafé 100,0 171,4 1000,0 271,4 250,0 221,4 51,3 48,7 56,4 78,8 53,8 62,5 10,0 12,0 65,0 61,5 25,0 26,5

Condeixa-a-Nova 64,6 61,8 137,1 122,8 100,4 92,0 51,0 45,0 50,8 47,0 50,9 46,1 16,8 16,4 66,3 68,4 16,9 15,1

Condeixa-a-Velha 87,3 69,7 110,3 97,6 98,8 82,8 51,0 42,1 51,1 41,5 51,1 41,8 17,0 16,1 66,2 70,5 16,8 13,4

Ega 101,9 125,2 144,7 181,1 123,4 152,8 52,7 50,5 58,7 60,5 55,8 55,5 16,0 14,1 64,2 64,3 19,8 21,6

Furadouro 268,8 300,0 263,2 427,3 265,7 370,0 80,8 53,7 92,0 93,5 86,5 72,9 12,7 9,0 53,6 57,8 33,7 33,2

Sebal 90,3 115,7 132,9 161,0 111,1 137,4 54,0 49,6 60,4 53,5 57,3 51,6 17,3 14,3 63,6 66,0 19,2 19,7

Vila Seca 167,7 245,2 236,2 221,5 200,8 230,8 55,0 48,0 60,2 68,3 57,7 58,2 12,2 11,1 63,4 63,2 24,4 25,7

Zambujal 237,5 333,3 283,9 386,4 263,6 362,5 55,1 66,7 78,3 84,3 66,9 75,8 11,0 9,3 59,9 56,9 29,1 33,8

Total 99,0 103,1 145,5 153,7 122,1 128,0 53,7 47,6 57,5 52,8 55,7 50,3 16,1 14,7 64,2 66,5 19,7 18,8

Freguesias

Índice de envelhecimento (%) Índice de dependência total (%) Estrutura Etária (%)

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 0 a 14 15 a 64 65 e +
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Actividades económicas 

O Município de Condeixa-a-Nova apresenta um posicionamento geográfico favorável, na proximidade à 

área urbana de Coimbra, aspecto que tem justificado a procura crescente deste território como espaço 

de residência para muitos activos. 

A caracterização da população deve também considerar a estrutura segundo as actividades económicas 

e, de uma forma geral, os aspectos que permitem entender os principais elementos da dinâmica 

económica, sendo apresentados dados para as freguesias do Município, tendo por comparação os 

valores para o Continente. 

Um primeiro comentário realiza-se tendo por base a população activa total, os empregados e os 

desempregados e as respectivas taxas (Quadro 41). Em termos de taxa de actividade, o Município de 

Condeixa-a-Nova apresenta valores próximos dos calculados para o Continente, quer no ano de 1991 

(40,4% contra 44,9%), quer em 2001 (45,7% contra 48,4%). Salienta-se, assim, um reforço, no último 

período intercensitário, dos activos empregados na população residente. Os valores absolutos de 

activos totais eram de 5 266 e 7 014, respectivamente em 1991 e 2001. Relativamente à taxa de 

actividade, interessa referir que são as freguesias menos envelhecidas (Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-

Nova) que apresentam taxas de actividade superiores (52,4% e 47,6%). Por outro lado, as freguesias 

mais envelhecidas de Furadouro e Zambujal registam valores de taxa de actividade inferiores (33,6% e 

32,9%, respectivamente). 

 

Quadro 41 - - Indicadores Síntese de Dinâmica Populacional e Emprego, em 1991 e 2001 

Fonte: INE, Censos 1991 e Censos 2001, Lisboa 

No que diz respeito à taxa de desemprego, o Município apresenta valores inferiores aos registados para 

o Continente, quer em 1991 (5,1% contra 6,1%), quer em 2001 (5,5% contra 6,9%). Tal como no 

Continente, ocorreu entre 1991 e 2001 um aumento da taxa de desemprego no Município de 

Condeixa-a-Nova. 

1991 2001 1991 2001 H M HM H M HM 1991 2001

Anobra 519 585 506 554 49,9 36,1 42,9 50,5 35,6 43,1 2,5 5,3

Belide 171 118 163 106 58,7 50,0 54,3 50,0 35,4 42,3 4,7 10,2

Bendafé 48 47 46 45 69,5 11,5 40,0 44,8 35,6 40,2 4,2 4,3

Condeixa-a-Nova 1136 1893 1033 1805 51,3 36,7 42,8 55,3 41,7 47,6 9,1 4,6

Condeixa-a-Velha 977 1737 934 1631 51,3 31,2 40,7 56,7 48,2 52,4 4,4 6,1

Ega 982 1211 942 1132 50,4 24,2 36,5 49,0 35,6 42,0 4,1 6,5

Furadouro 123 75 122 69 47,0 42,4 44,6 52,4 17,5 33,6 0,8 8,0

Sebal 781 815 740 774 51,8 32,4 41,7 52,9 38,4 45,5 5,2 5,0

Vila Seca 391 392 374 379 48,3 31,8 39,6 48,8 33,8 40,7 4,3 3,3

Zambujal 138 141 135 131 51,8 7,4 27,7 44,6 23,1 32,9 2,2 7,1

Total 5266 7014 4995 6626 51,1 31,2 40,4 52,8 39,5 45,7 5,1 5,5

Continente 4205489 4778115 3948080 4450711 54,4 36,0 44,9 54,9 42,3 48,4 6,1 6,9

Taxa de 

Desemprego (%)Unidade Geográfica
População Activa População 

Empregada 

 Taxa de actividade (%)

1991 2001
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A análise da repartição da população activa empregada por sector de actividade económica sublinha a 

importância que as actividades relacionadas com o sector terciário têm no Município, uma vez que 

representam 69,8% dos empregados no ano de 2001 (Quadro 42). Na última década verificou-se um 

reforço significativo do emprego neste sector (mais cerca de 16,6%), no quadro do acréscimo ocorrido 

no Continente (8,6%). 

 

Quadro 42 - População Residente Empregada segundo o Sector de Actividade Económica, em 1991 e 2001 

Fonte: INE, Censos 1991 e Censos 2001, Lisboa 

 

Em relação ao sector secundário, o Município apresenta para o ano de 2001 um número de activos 

inferior ao registado para o Continente (28,1% contra 35,5%). Numa referência às freguesias, merece 

referência a Freguesia de Anobra, com cerca de 43,3% de população empregada no sector secundário, 

nomeadamente em actividades relacionadas com a construção civil, frio e carpintarias. 

Por último, destaca-se a evolução ocorrida nas actividades do sector primário, em que no ano de 1991 

existiam 597 activos, tendo ocorrido uma diminuição de cerca de 75,7% dos activos na década de 

noventa, correspondendo, em 2001 a 2,2% (145) dos activos, neste sector de actividade. Esta diminuição 

espelha o progressivo abandono a que têm sido votadas as actividades agrícolas, assumindo ainda alguma 

expressividade nas freguesias mais rurais, nomeadamente na Freguesia de Furadouro, representando em 

2001 cerca de 21,7% dos activos nesta freguesia. 

A leitura da evolução e da estrutura da população residente empregada, segundo a Classificação 

Nacional de Profissões, permite ampliar o conhecimento da socioeconomia do território. Efectivamente, 

predomina a tipologia Operários, artífices e trabalhadores similares (18,9%), seguindo-se o Pessoal dos 

serviços e vendedores (16,8%). Também apresentam um peso significativo os empregos na tipologia 

Trabalhadores não qualificados (14,0%) e os Especialistas das profissões intelectuais e científicas (12,2%). 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 1991 2001

Anobra 124 24,5 12 2,2 203 40,1 240 43,3 179 35,4 302 54,5 506 554

Belide 42 25,8 1 0,9 52 31,9 34 32,1 69 42,3 71 67,0 163 106

Bendafé 14 30,4 0 0,0 17 37,0 15 33,3 15 32,6 30 66,7 46 45

Condeixa-a-Nova 13 1,3 8 0,4 277 26,8 358 19,8 743 71,9 1439 79,7 1033 1805

Condeixa-a-Velha 103 11,0 51 3,1 314 33,6 384 23,5 517 55,4 1196 73,3 934 1631

Ega 125 13,3 31 2,7 375 39,8 394 34,8 442 46,9 707 62,5 942 1132

Furadouro 29 23,8 15 21,7 29 23,8 25 36,2 64 52,5 29 42,0 122 69

Sebal 72 9,7 14 1,8 334 45,1 268 34,6 334 45,1 492 63,6 740 774

Vila Seca 23 6,1 5 1,3 93 24,9 99 26,1 258 69,0 275 72,6 374 379

Zambujal 52 38,5 8 6,1 51 37,8 42 32,1 32 23,7 81 61,8 135 131

Total 597 12,0 145 2,2 1745 34,9 1859 28,1 2653 53,1 4622 69,8 4995 6626

Continente 413336 10,5 211603 4,8 1518312 38,5 1581676 35,5 2016432 51,1 2657432 59,7 3948080 4450711

2001Freguesias

Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário População 

Empregada1991 2001 1991 2001 1991
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Os ramos em que as sociedades exercem a sua actividade são, por ordem de importância, o comércio 

por grosso e a retalho (35,31%), as actividades de transporte, armazenagem e comunicações (14,81%), 

as actividades de construção (11,85%) e a indústria transformadora (10,37%). 

Analisando o pessoal ao serviço das sociedades, importa destacar o facto de o principal ramo 

empregador ser a indústria transformadora com 36,14% do total de indivíduos, seguindo-se o ramo de 

comércio por grosso e a retalho com 23,78% do total dos empregados, seguindo-se o ramo das 

actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas com 12,19% dos empregados. 

Como elementos de síntese, deve ser realçada a importância da proximidade à área urbana de Coimbra 

como condicionante nas dinâmicas demográficas e económicas do Município de Condeixa-a-Nova. Este 

facto tem originado uma evolução demográfica bastante significativa, assim como tem determinado a 

expansão económica deste território. 

Relativamente à distribuição da população residente no território do Município, constata-se um 

dispositivo espacial em que ocorre um reforço do centro (a sede de Município) e das freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Ega, em detrimento das restantes freguesias. 

O perfil económico do Município por sectores de actividade encontra-se justificado pelas dinâmicas 

demográficas das freguesias que o constituem. Deste modo, as freguesias com maiores quantitativos 

populacionais, que se encontram em processo de rejuvenescimento e que apresentam índices de 

envelhecimento inferiores (Condeixa-a-Nova e Condeixa-a-Velha) encontram-se num processo de 

terciarização das suas economias. Por outro lado, freguesias marcadas pela ruralidade, com menores 

quantitativos populacionais e índices de envelhecimento superiores (Furadouro, Zambujal) têm mantido 

a importância em actividades relacionadas com a agricultura. 

Estamos, assim, em presença de um território de contrastes não só físicos (sector interior montanhoso, 

restante território aplanado), mas também demográficos com consequências na forma como o 

Município se tem vindo a organizar e que deve motivar a procura de soluções que permitam manter a 

qualidade de vida num território em expansão demográfica. 

 

4. Caracterização das Infra-Estruturas 

A caracterização das infra-estruturas prende-se com a análise das estruturas que pela sua importância 

numa operação de Protecção Civil, poderão ser consideradas vitais para a prevenção, planeamento, 

socorro e emergência (Figura 36). 

Em relação à rede viária municipal, tal como foi referido anteriormente, as características orográficas do 

Município, facilitaram, ao longo dos tempos, o desenvolvimento de uma rede adequada, na medida em 

que amplos sectores do território municipal apresentam valores altimétricos bastante reduzidos e 

declives suaves. Assim, torna-se possível observar um paralelismo entre uma maior densidade de eixos 

rodoviários e as zonas mais planas do Município, sendo os sectores Sul e Sudeste os que apresentam os 

declives mais acentuados e, simultaneamente, os que disponibilizam uma rede viária menos densa.  
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A rede rodoviária municipal é um claro reflexo desta posição privilegiada, sendo o território servido por 

aquela que é considerada como a principal via de comunicação do País, a A1 (Figura 33). Esta via de 

comunicação atravessa o Município, transformando-o num ponto de passagem obrigatório nas 

mobilidades Porto/Lisboa e conferindo-lhe uma capacidade de atracção de populações, serviços e 

indústrias (derivado a esta fácil mobilidade de pessoas e mercadorias) muito superior à de Municípios 

vizinhos. Da mesma forma, o território municipal é atravessado pela EN1 (IC2), a qual se assume como 

principal alternativa à A1, e que foi, durante séculos, a principal via de comunicação do território 

português, ao longo da qual se foram desenvolvendo diversos aglomerados populacionais. Assim, o 

Município de Condeixa-a-Nova assume-se como um ponto de passagem de quase todo o tráfego 

rodoviário nacional entre as duas principais cidades do país. Ao contrário da A1 que concentra o tráfego 

de longas distâncias, a EN1 (IC2) funciona, presentemente, como “artéria” fundamental para deslocações 

regionais. Destacam-se, ainda, os movimentos pendulares diários, os quais permitem ao Município de 

Condeixa-a-Nova apresentar-se como uma alternativa viável para a residência de populações, cuja 

actividade laboral se desenvolve no vizinho Município de Coimbra. 

Mas não é apenas como ponto de passagem entre os dois principais núcleos urbanos nacionais que o 

Município de Condeixa-a-Nova se destaca, na medida em que, ao fazer fronteira com Coimbra, Soure, 

Montemor-o-Velho, Miranda do Corvo e Penela, assume-se como um espaço de passagem de uma 

densa rede de fluxos, quer de bens, quer de pessoas, funcionando, inclusive, como um sector de 

confluência de várias vias de comunicação de significativa importância. Para além das supracitadas A1 e 

EN1 (IC2), destaca-se o IC3, já que esta importante via rodoviária de importância regional faz a ligação 

entre Coimbra, Condeixa-a-Nova, Tomar, Entroncamento e Setúbal, sendo ponto de passagem quase 

obrigatório nas deslocações Interior/Litoral na região Centro do País. 

Existem ainda vias de comunicação que não tendo a importância nacional das anteriores, se apresentam 

como fundamentais nas dinâmicas locais/regionais, como é o caso da EN342, importante eixo de ligação 

Este/Oeste, que permite uma ligação entre os Municípios de Miranda do Corvo, Lousã e Góis 

localizados no sector oriental, e os de Soure e Figueira da Foz com ligação para Pombal no sector 

ocidental. Por atravessar todo o Município de Condeixa-a-Nova, a EN 342 é um eixo fundamental nas 

mobilidades internas, atravessando ou servindo por proximidade as Freguesias de Vila Seca, Bendafé, 

Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha, Ega e Furadouro, possibilitando relações directas entre esses 

territórios. Por seu turno, a EN347 liga a sede de Município ao sector Noroeste do território municipal 

sendo, assim, a principal ligação às freguesias de Sebal e de Belide. Este eixo viário facilita, igualmente, os 

fluxos em direcção ao Litoral, particularmente entre Condeixa-a-Nova e os Municípios de Montemor-o-

Velho, Soure e Figueira da Foz. As Estradas Municipais 605 e 607 (EM605 e EM607) permitem a ligação 

do sector central do Município à Freguesia de Anobra, prosseguindo a primeira em direcção ao 

Município de Coimbra, com passagem por Taveiro, a qual, por força dos fluxos existentes entre estes 

dois territórios municipais, assume particular importância. Será ainda de salientar que os caminhos 

municipais 1119, 1113 e 1112 funcionam como boas alternativas no sector Oeste, nas deslocações para 

Soure. 
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Figura 33 - Rede Viária do Município de Condeixa-a-Nova 
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Em relação às infra-estruturas relacionadas com o abastecimento eléctrico, o Município revela a 

presença de diversas linhas de tensão de isolamento, com destaque para as linhas de Muito Alta Tensão 

que atravessam o Município no sentido latitudinal (Norte/Sul). O sector central do Município é 

atravessado por uma linha de 400KV e por duas linhas de 220KV, as quais passam nas freguesias de 

Anobra, Sebal, Condeixa-a-Nova, Condeixa-a-Velha, Ega e Furadouro. Já a linha de Muito Alta Tensão 

de 150KV passa no sector Este do Município, mais concretamente nas freguesias de Bendafé e Vila Seca. 

Destaque ainda para a presença da Linha de Alta Tensão de 60KV na Freguesia de Anobra. A restante 

rede municipal, ao nível de linhas de Média Tensão de 30KV e 15KV, perfaz a cobertura de todas as 

povoações do Município, concretizando-se nos respectivos postos de transformação que convertem a 

tensão para as linhas de Baixa Tensão (Figura 34). 

No que respeita à rede de abastecimento de gás do Município, esta encontra-se implementada na sede 

municipal e em alguns sectores das freguesias de Sebal, Condeixa-a-Velha e Ega. O abastecimento desta 

rede é proporcionado pelo gasoduto Setúbal/Braga que atravessa o Município no sector Oeste, num 

sentido latitudinal, através das freguesias de Anobra, Sebal e Ega. De destacar ainda a ligação deste ao 

gasoduto Condeixa-a-Nova/Coimbra, presente no sector Norte, que faz o abastecimento à Zona 

Industrial de Condeixa-a-Nova e seguidamente à Zona Industrial de Cernache, no Município de Coimbra 

(Figura 35). 

Outro tipo de infra-estrutura a destacar no âmbito deste ponto do projecto são os postos de 

abastecimento de combustível, uma vez que são infra-estruturas que lidam com produtos altamente 

inflamáveis, logo alvo de uma atenção especial por parte dos APC. Neste sentido, a localização dos seis 

postos de abastecimento de combustível presentes no território municipal resume-se a: quatro no IC2, 

em ambos os sentidos da faixa de rodagem, perto da fronteira municipal com Coimbra; um na Freguesia 

da Ega; um na Freguesia da Condeixa-a-Velha, pertencente à Cooperativa Agrícola de Condeixa-a-Nova 

e Penela CRL. Existem ainda algumas empresas de construção civil e uma de transportes de carga que 

detêm depósitos de combustível para uso próprio, mas destaca-se acima de tudo a presença de 

depósitos de grande quantidade de combustíveis e lubrificantes na pedreira Sangardão, na Freguesia do 

Furadouro. 

Relativamente a zonas industriais, o Município apresenta uma área delimitada, designadamente a Zona 

Industrial de Condeixa-a-Nova, essencialmente constituída por unidades de indústria ligeira, implantada 

na Freguesia de Sebal. Verificam-se ainda algumas unidades fabris de relevância local disseminadas pelo 

território municipal. 
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Figura 34 - Rede Eléctrica e Sectores de Corte do Município de Condeixa-a-Nova 
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Figura 35 – Rede de Abastecimento de Gás do Município de Condeixa-a-Nova 
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Quanto ao tratamento de águas, o Município possui quatro Estações de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR), em Anobra, Eira Pedrinha, Condeixa-a-Nova e na Zona Industrial, Freguesia de Sebal. 

Ao nível do património do Município, as infra-estruturas mais relevantes encontram-se classificadas 

como património de importância nacional, municipal ou local, e ainda outros (Quadro 43). 

No que respeita às instalações associadas à saúde, o Município apresenta um Centro de Saúde localizado 

na Freguesia de Condeixa-a-Nova. Para além destes estabelecimentos, o Município apresenta ainda três 

Extensões de Saúde, localizadas nas freguesias de Sebal, Ega e Anobra. Quando as exigências vão para 

além das possibilidades do Município, o hospital de referência é o Hospital dos Covões (Centro 

Hospitalar de Coimbra). 

 

Quadro 43 - Património no Município de Condeixa-a-Nova. 

 

 

  

 

Património de Importância 

Nacional

Ruínas de Conímbriga; Aqueduto Romano; Castellum de Alcabideque; Igreja de N.ª Sr.ª da 

Graça; Capela de N.ª Sr.ª da Lapa; Palácio dos Figueiredos; Palácio dos Lemos; Paço dos 

Comendadores; Pelourinho de Ega.

Património de Importância 

Municipal

Igreja Matriz de Anobra; Igreja Matriz de Belide; Igreja Matriz de Condeixa-a-Nova; Igreja 

Matriz de Condeixa-a-Velha; Igreja Matriz de Sebal; Igreja Matriz de Vila Seca; Igreja Matriz de 

Zambujal; Capela de N.ª Sr.ª do Rosário; Casa da Quinta do Travaz; Casa Senhorial Bacelar; 

Casa dos Sás; Palácio Conde de Podentes; Casa e Quinta de São Tomé; Casa dos Matos; Casa 

das Colunas; Casa Museu Fernando Namora; Antiga Câmara Municipal; Pousada de Santa 

Cristina; Casa da Criança.

Património de Importância 

Local

Igreja Matriz de Bendafé; Igreja Matriz do Furadouro; Capela de N.ª Sr.ª do Amparo (Condeixa-

a-Nova); Capela de Santa Maria Madalena; Capela da Atadoa; Capela de Santa Isabel; Capela 

de N.ª Sr.ª da Piedade; Capela de São Romão; Capela de N.ª Sr.ª do Amparo (Arrifana); Capela 

de São João (Casével); Capela de São Pedro (S. Fipo); Capela do Marco; Capela de São Paulo 

(Casmilo); Capela de São João (Alcouce); Capela de Bruscos; Capela de N.ª Sr.ª do Rosário 

(Mata); Capela de Traveira; Capela de Vila Seca; Capela de Janeanes; Capela de São João 

(Poço); Capela de Santa Catarina; Cruzeiro de Condeixa-a-Nova; Cruzeiro de Casmilo; 

Cruzeiro de Vila Seca; "Alminha" da Ventosa; "Alminha" de Alcabideque; "Alminha" de Arrifana; 

"Alminha" de Bruscos; Casa do Dr. Folhadela; Casa Senhorial de Belide; Casa das Ferrans; Casa 

de Campo/Quinta da Atadoa; Casa com Brazão (Ega); Casa Senhorial da Família Carvalho; 

Casa Agrícola (Ventosa); Casa Agrícola Sotto Mayor; Nora da Atadoa; Antiga Fábrica de 

Gesso (Corteses); Moínho de Vento da Serra de Janeanes; Monumento aos Combatentes da 

1.ª Guerra Mundial; Escola Primária Conde de Ferreira; Hospital D. Ana Laboreiro D´Eça; Casa 

do Povo de Condeixa-a-Nova; Lavadouro de Condeixa-a-Velha; Ponte da Fonte Coberta; 

Diversos edíficios habitacionais, Fontanários e Casas Rurais.

Outros Conjuntos Urbanos de Interesse Patrimonial (Casas Senhoriais, A Água e Rua de Condeixinha).
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Figura 36 – Infra-estruturas vitais no Município de Condeixa-a-Nova 
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5. Caracterização do Risco 

Para uma melhor percepção, tratamento e análise do risco é fundamental ter a plena noção dos 

conceitos 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 Susceptibilidade x Vulnerabilidade

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, actividades 

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.  

. O risco pode definir-se por probabilidade de uma perda, 

o que depende de três factores: Perigosidade, Vulnerabilidade e Exposição.  

Perigosidade – é o produto da Probabilidade e da Susceptibilidade. 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 

actividade humana que possa causar perda de vidas ou ferimentos, danos em bens, interferência social e 

económica ou degradação ambiental” (UN/ISDR, 2004). 

Susceptibilidade – a susceptibilidade 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 susceptível ao 

fenómeno, contribuindo melhor ou pior para que este se verifique e que eventualmente, adquira um 

potencial destrutivo significativo.  

O PMEPC do Município de Condeixa-a-Nova é baseado na análise dos perigos de origem natural, 

tecnológica ou associados ao comportamento humano, susceptíveis de causar ou de criar um impacto 

negativo considerável na comunidade. A compreensão clara dos perigos susceptíveis de fustigarem o 

Município de Condeixa-a-Nova 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 de Condeixa-a-Nova.  

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 concepção do PMEPC e da identificação das medidas e programas de 

gestão territorial do risco, bem como de planos estratégicos em matéria de protecção civil aprovados 

pelo Município de Condeixa-a-Nova.  

Os métodos usados na análise dos riscos que o Município de Condeixa-a-Nova potencialmente tem de 

enfrentar, não prevêem 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 
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origem nos perigos identificados, será possível incidir os esforços do planeamento nas áreas mais 

vulneráveis. 

A identificação dos perigos que afectam uma dada comunidade é um processo contínuo que nunca se 

encontrará completamente finalizado. Os resultados da análise das vulnerabilidades do território 

carecem de uma actualização 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 susceptíveis de afectarem o Município de Condeixa-a-Nova 

encontram-se no Quadro seguinte, embora a sua importância acabe por ser de índole muito 

diferenciada. 

 

Quadro 44 - Perigos susceptíveis de afectarem o Município de Condeixa-a-Nova 

Origem Tipologia 

Natural 

Condições Meteorológicas Adversas – Precipitação Intensa; Ondas de 

Calor; Vagas de Frio e Nevões.  

Hidrológicos – Cheias e Inundações; Secas. 

Geológicos - Sismos; Movimentos de Massa em Vertentes; Colapso de 

cavidades subterrâneas naturais. 

Tecnológica 

Transportes – Acidentes graves de tráfego (rodoviário) e acidentes no 

transporte de mercadorias perigosas. 

Vias de Comunicação e Infra-estruturas – Colapso de túneis, pontes e 

outras infra-estruturas; acidentes em condutas de transporte de substâncias 

perigosas; acidentes em infra-estruturas fixas de transporte de matérias 

perigosas; e colapso de galerias e cavidades de minas. 

Actividade Industrial – Acidentes em parques industriais; indústrias de 

explosivos; instalações de combustíveis. 

Áreas Urbanas – Incêndios em edifícios e colapso de estruturas; 

Mistos Incêndios florestais. 

Acidentes de poluição. 

 

Tendo por base a definição do conceito de vulnerabilidade, salientam-se, no Quadro seguinte, os grupos 

mais vulneráveis do Município de Condeixa-a-Nova face à iminência de acidentes graves ou catástrofes: 
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Quadro 45 - Identificação dos grupos mais Vulneráveis 

Grupos Elementos 

População 
A população idosa; 

População jovem até aos 14 anos; 

Munícipes cuja incapacidade física requeira cuidados especiais. 

Edificações e 

Propriedades 

Monumentos históricos; 

Espaços e edificações ligadas às actividades agrícolas; 

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; 

Neste domínio realça-se o seguinte Património Histórico: Ruínas e Aqueduto 

Romano de Conímbriga. 

Infra-estruturas Estradas; Pontes e Viadutos. 

Redes e Serviços 
Electricidade; Comunicações; 

Saneamento básico; Recolha de resíduos sólidos; 

Serviços informáticos. 

Instalações Nevrálgicas 

Sede da Câmara Municipal; 

Estaleiro Municipal; 

Quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários; 

Instalações Guarda Nacional Republicana; 

Instalações do Centro de Saúde e suas extensões. 

 

O uso de Sistemas de Informação Geográfica permite uma estreita ligação entre os diferentes tipos de 

risco, assim como a localização de meios e recursos, ou de todas as infra-estruturas de apoio ou de 

base. Neste contexto, toda a informação relevante para uma melhor compreensão da vulnerabilidade 

poderá ser manipulada neste tipo de sistemas de informação. 
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A matriz de avaliação de risco tem como base a Directiva Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007, 

resultante da declaração da CNPC nº 97/2007, de 16 de Maio de 2007, que determina o Estado de 

Alerta Especial para as organizações integrantes do Sistema Integrado de Operações de Protecção e 

Socorro (SIOPS), tendo sido adaptada segundo o Caderno Técnico PROCIV 9 – Guia para a 

Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil de 

Setembro de 2009. 

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 na Tabela que se 

segue o grau de probabilidade: 

 

 

Quadro 46 - Tabela com o Grau Probabilidade de ocorrência de um evento não desejável 

 

  

Probabilidade Descrição 

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

Média-alta Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias; e/ou registos regulares de 

incidentes e razões fortes para ocorrer; pode ocorrer uma vez em cada cinco anos. 

Média Poderá ocorrer em algum momento; e/ou com uma periodicidade incerta, aleatória e com 

fracas razões para ocorrer; pode ocorrer uma vez em cada vinte anos. 

Média-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. 

Baixa Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais; pode ocorrer uma vez em cada 

quinhentos anos ou mais. 
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Quanto à magnitude ou severidade das consequências dele resultante, deve ser encontrado na Tabela 

que se segue o grau de gravidade: 

Quadro 47 - Tabela com o Grau de Gravidade 

 

Após a identificação da perigosidade que afecta o Município de Condeixa-a-Nova, será necessário 

efectuar a análise dos riscos significativos e, para cada um dos que forem considerados, dimensionar a 

respectiva mitigação, identificar os níveis aceitáveis e as medidas de prevenção e protecção, bem como 

as medidas de avaliação.  

Gravidade Descrição 

Residual 

População - Não há feridos nem vítimas mortais. 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). 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. 

Reduzida 

População - Pequeno número de feridos, mas sem vítimas mortais. Algumas hospitalizações 

e retirada de pessoas por um período inferior a 24 horas. Algum pessoal de apoio e reforço 

necessário. Alguns danos. 

Ambiente - Pequeno impacto no ambiente sem efeitos duradouros. 

Sócio-economia - Disrupção inferior a 24 horas. Alguma perda financeira. 

Moderada 

População - Tratamento médico necessário, mas sem vítimas mortais. Algumas 

hospitalizações. Retirada de pessoas por um período de 24 horas. Algum pessoal técnico 

necessário. Alguns danos. 

Ambiente - Pequeno impacto no ambiente sem efeitos duradouros. 

Sócio-economia - Alguma disrupção na comunidade (menos de 24 horas). Alguma perda 

financeira. 

Acentuada 

População - Número elevado de feridos e de hospitalizações. Número elevado de retirada 

de pessoas por um período superior a 24 horas. Vítimas mortais. Recursos externos exigidos 

para suporte 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. 

Crítica 

População - Grande número de feridos e de hospitalizações. Retirada em grande escala de 

pessoas por uma duração longa. Significativo número de vítimas mortais. Pessoal de apoio e 

reforço necessário. 

Ambiente - Impacto ambiental significativo e/ou danos permanentes. 

Sócio-economia - A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo. 
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Tendo por base os dados disponíveis, a caracterização dos perigos e factores 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 seguinte: 

Quadro 48 - Matriz de Risco (SIOPS) 

 

A finalidade da avaliação do risco é a tomada de decisão baseada nos resultados da análise efectuada, em 

relação aos riscos que precisam de tratamento e respectivas 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. Á posteriori este deve ser 

monitorizado e revisto para ter a certeza que a decisão, e isto de modo a constatar se o seu não 

tratamento foi apropriado e correcto.  

De acordo com o mencionado anteriormente, apresentamos os riscos que pela sua génese natural, 

tecnológica ou associada ao comportamento humano, são susceptíveis de causar ou de criar um impacto 

negativo considerável na comunidade do Município de Condeixa-a-Nova (Quadro 49). 

  

Probabilidade 
Gravidade 

Residual Reduzida Moderada Acentuada Crítica 

Elevada Baixo Moderado Elevado Extremo Extremo 

Média-alta Baixo Moderado Elevado Elevado Extremo 

Média Baixo Moderado Moderado Elevado Extremo 

Média-baixa Baixo Baixo Moderado Elevado Extremo 

Baixa Baixo Baixo Moderado Moderado Elevado 
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Os graus de risco correspondentes aos perigos que podem afectar o Município de Condeixa-a-Nova 

são os seguintes: 

Quadro 49 - Matriz de Risco para o Município de Condeixa-a-Nova 

Identificação de Riscos Gravidade 

Probabilidade 
Grau de 

Risco 
Grupo Categoria Designação População Ambiente Sócio-economia 

R
is

co
s 

n
at

u
ra

is
 

Condições 
meteorológicas 

adversas 

Ondas de Calor Reduzida Residual Reduzida Média-baixa Baixo 

Vagas de Frio Reduzida Residual Reduzida Média-baixa Baixo 

Hidrologia Cheias e Inundações Moderada Reduzida Moderada Média Moderado 

Geologia 

Sismos Moderada Moderada Moderada Baixa Moderado 

Movimentos de massa Reduzida Reduzida Moderada Média-baixa Moderado 

Colapso de cavidades 
subterrâneas naturais 

Reduzida Reduzida Residual Média-baixa Baixo 

R
is

co
s 

te
cn

o
ló

gi
co

s 

Transportes 

Acidentes graves de 
tráfego aéreo 

Reduzida Reduzida Moderada Média-baixa Moderado 

Acidentes graves de 
tráfego rodoviário Acentuada Reduzida Acentuada Elevada Extremo 

Acidentes no Transporte 
Rodoviário de Matérias 

Perigosas 

Moderada Acentuada Moderada Média-alta Elevado 

Vias de comunicação 
e infra-estruturas 

Colapso de túneis, 
pontes e infra-estruturas 

Reduzida Reduzida Moderada Baixa Moderado 

Actividade Industrial Acidentes Industriais Moderada Moderada Moderada Média-baixa Moderada 

Áreas urbanas 

Incêndios Urbanos Moderada Reduzida Moderada Média-baixa Moderada 

Colapso de edifícios Reduzida Reduzida Reduzida Média Moderado 

R
is

co
s 

m
is

to
s Incêndios Florestais Reduzida Acentuada Moderada Média-alta Elevado 

Acidentes de poluição Reduzida Moderada Reduzida Média-baixa Moderado 

 

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 risco 

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. 
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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 

Condeixa-a-Nova. Esta análise teve por base um levantamento de áreas e grupos de população 

vulneráveis, características físicas e uso do solo, infra-estruturas nevrálgicas, património histórico e 

ambiente.  

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 após esta primeira análise. 

 

Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário 

Os acidentes graves de tráfego estão directamente relacionados com a existência e complexidade da 

rede de infra-estruturas 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 

veículos, quando há a colisão de um veículo com peões, quando há a colisão com outros objectos, ou 

mesmo por despiste, resultando do evento danos materiais mais ou menos avultados, feridos ou 

possíveis mortos. 

O factor humano tem uma grande preponderância nos acidentes rodoviários. O comportamento 

incorrecto 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 o facto de o Município ser atravessado transversalmente pelo principal eixo 

rodoviário nacional – a Auto-Estrada número 1 que faz a ligação entre Lisboa e Porto, assim como a 

Estrada Nacional 1, agora designada por Itinerário Complementar 2, fazendo um percurso paralelo à A1. 

A estas duas vias ainda se pode acrescentar o Itinerário Complementar 3 que faz a ligação entre Setúbal 

e Coimbra, passando por diversas cidades com importância regional. 

A forte relação funcional em termos de comunicações rodoviárias entre os Municípios de Condeixa-a-

Nova e Coimbra, destaca-se pela ligação através do IC 2. 

De destacar que não existem pontos negros de acidentes rodoviários no Município, apesar de se 

verificarem com regularidade acidentes ao longo da rede viária principal, nomeadamente no IC 2, IC 3 e 

EN 342. 

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. 

Tendo em consideração o atrás exposto, a probabilidade de ocorrência de um acidente grave de tráfego 

rodoviário considera-se Elevada. 
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Em termos de gravidade, na possibilidade de ocorrência de um evento desta natureza, destaca-se 

principalmente a afectação ao nível da população e da sócio-economia, sendo considerada Acentuada 

pois pode envolver um considerável número de pessoas afectadas, assim como provocar alguma 

disrupção na comunidade e alguma perda financeira, seja pelas medidas e acções perante um sinistro 

desta natureza, assim como pela interrupção e constrangimentos na circulação perante um cenário de 

acidente grave. 

Relativamente aos impactos no ambiente, não se identificam graves consequências ambientais, sendo os 

possíveis impactos bastante localizados e reduzidos. 

Deste modo, o grau de risco

Quadro 50 - Classificação descritiva do Risco de Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário para o Município de 

Condeixa-a-Nova 

 para acidentes graves de tráfego rodoviário para o Município de Condeixa-

a-Nova é Extremo. 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Acidentes Graves de 
Tráfego Rodoviário 

Acentuada Reduzida Acentuada Elevada Extremo 

 

Acidentes no Transporte Rodoviário 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 radioactividade, 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 bem-estar 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 acções que minimizem o seu impacto. Perante um 

acidente com MP a primeira acção 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 actividade, tipo e 

forma do recipiente, sinais e cores, placas e etiquetas, fichas e documentos e aparelhos de detecção e 

medida. 
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Relativamente à susceptibilidade no transporte de MP no Município, destacam-se os eixos rodoviários 

mais importantes, com especial destaque para a A1, seguida de outras vias rodoviárias – IC2 e IC3, que 

se revestem de extrema importância pelo seu impacto no território municipal e regional. 

Um acidente envolvendo o transporte de MP no Município de Condeixa-a-Nova poderá ocorrer em 

algum momento, com uma periodicidade incerta e aleatória. 

Assim, considera-se que a probabilidade de ocorrência de um acidente no transporte de matérias 

perigosas é Média-alta, em função do fluxo de transporte de MP nas principais vias de comunicação do 

Município. 

Na perspectiva 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 aspecto sócio-económico 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, é também entendida como moderada, sendo que estes 

eventos constituem uma ameaça imediata ou retardada à saúde pública, sobretudo pelo contacto directo 

com a matéria derramada ou pela libertação de nuvens tóxicas de fumo, que podem causar um aumento 

significativo do número de pessoas com necessidades de tratamento médico hospitalar e 

excepcionalmente 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

Quadro 51 – Classificação descritiva do Risco de Acidentes no Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas no 

Município de Condeixa-a-Nova 

 para acidentes no transporte rodoviário de matérias perigosas no 

Município de Condeixa-a-Nova é Elevado. 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Acidentes no 
Transporte 

Rodoviário de 
Matérias Perigosas 

Moderada Acentuada Moderada Média-alta Elevado 

 

Incêndios Florestais 

O Município de Condeixa-a-Nova detém uma área florestal de 7 799 hectares (56,23% da área total do 

Município segundo a COS90) sendo que a principal espécie presente é o Pinheiro ocupando 32,26% da 

área total do município (4 475 hectares) o que juntando a algumas áreas mais declivosas com algum 

mato denso conclui-se que o risco de incêndio não pode ser negligenciado.   

O sector Este do Município é onde o risco de incêndio é mais elevado. Com as áreas de maiores 

declives a Sul neste sector mais oriental, resulta um risco mais elevado do que a Norte desse mesmo 
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sector, contudo o coberto vegetal, a morfologia da ocupação do solo e a rede viária florestal deficitária 

indicam igualmente que esta é também uma área a ter em especial atenção em caso de incêndio 

florestal. 

Assim, a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais no Município, tendo como ponto de análise 

o histórico, caracteriza-se por Média-alta, uma vez que o registo de ocorrências de incêndios do 

Município assim o demonstra. 

Na análise da gravidade face à manifestação de um incêndio florestal no Município de Condeixa-a-Nova, 

esta considera-se Acentuada, ao nível dos impactos no ambiente pois pode originar a perda de 

coberto vegetal valioso como por exemplo a Mata da Bufarda. 

Ao nível dos impactos na população, estes consideram-se 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. Ao nível da sócio-economia os impactos são considerados moderados, devido a 

algumas actividades 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

Quadro 52 - Classificação descritiva do Risco de Incêndios Florestais para o Município de Condeixa-a-Nova 

 de incêndio florestal para o Município de Condeixa-a-Nova é 

considerado ELEVADO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Incêndios Florestais Reduzida Acentuada Moderada 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 factores 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 causando periódicas afectações nas áreas mais baixas das localidades expostas. 
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No Município de Condeixa-a-Nova as principais ocorrências centram-se essencialmente em sectores 

associados ao rio de Mouros, principal curso de água do território municipal, que atravessa as freguesias 

de Zambujal, Condeixa-a-Velha, Ega e Sebal, e em sectores associados à ribeira de Bruscos, que por sua 

vez passa pelas freguesias de Vila Seca, Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova e Sebal. Contudo, os 

problemas que ocasionalmente eram provocados pela ribeira de Bruscos no sector da sede de 

Município, deixaram de se verificar devido às intervenções de regularização da ribeira, que se reflectiu 

ao nível da estabilização das margens, limpeza e desobstrução e rectificação do seu curso. 

Relativamente a problemas provocados pelo rio de Mouros, curso de água estruturante de toda a rede 

hidrográfica do Município, estão identificados alguns sectores ameaçados por cheias, que associados a 

situações extremas poderão provocar alguns problemas, nomeadamente no sector oeste das freguesias 

de Condeixa-a-Velha e Sebal, e nas freguesias de Ega e Belide. 

Importa ainda referir o sector referente à ribeira de Cernache que atravessa a Freguesia de Anobra, 

também considerado como uma zona ameaçada por cheia, devido às obras que esta ribeira sofreu, 

tendo sido dividida em dois braços (Vala da Costa e Vala dos Moinhos), que ladeiam o vale e recebem as 

escorrências das encostas. Foi ainda construído um terceiro canal – Vala do Meio, para escoamento das 

águas das exsurgências do plaino aluvial. 

Apesar de os registos de ocorrências indicarem algumas inundações e cheias no Município, a 

probabilidade considera-se Média, podendo ocorrer em apenas em situações excepcionais.  

No que diz respeito à gravidade, esta considera-se de uma forma geral Moderada nas zonas 

anteriormente identificadas, podendo os impactos da ocorrência de uma cheia ou inundação causar 

alguns danos que podem resultar na retirada de pessoas por um período de 24 horas e alguns danos 

materiais.  

O grau de gravidade sócio-económico é moderado uma vez que a ocorrência de uma cheia ou 

inundação pode provocar alguma disrupção na comunidade e alguma perda financeira. Ao nível dos 

impactos no ambiente, apenas se regista 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. 

Deste modo, o grau de risco

Quadro 53 - Classificação descritiva do Risco de Cheias e Inundações para o Município de Condeixa-a-Nova 

 face à ocorrência de cheias e inundações no Município de Condeixa-a-

Nova considera-se MODERADO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Cheias e Inundações Moderada Reduzida Moderada Média Moderado 
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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 acção sísmica e da resistência e qualidade da construção. 

De acordo com a escala de Mercalli modificada de 1956, o Município de Condeixa-a-Nova encontra-se 

numa zona onde se podem esperar intensidades sísmicas máximas de VI, catalogada como “BASTANTE 

FORTE” na quase totalidade das suas freguesias, com excepção das freguesias de Ega, Zambujal e 

Furadouro, localizadas numa zona em que se podem esperar intensidades sísmicas máximas de VII, 

catalogada como “MUITO FORTE”, que segundo a mesma escala provoca estragos limitados em 

edifícios de boa construção, mas mais acentuados em construções frágeis e pânico geral nas populações. 

Relativamente ao nível de intensidade VI é esperado apenas pânico inicial nas populações e ligeiros 

danos nas habitações. 

Porém deve ser salientado que a sismicidade histórica e intensidade sísmica revelam que as ocorrências 

na Região Centro de Portugal não são sentidas pela população e não têm causado grandes danos 

materiais.  

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 

infra-estruturas nevrálgicas. 

Podemos então considerar que a probabilidade de ocorrência de um sismo com impacto considerável 

no Município de Condeixa-a-Nova é Baixa, o qual poderá ocorrer apenas em circunstâncias 

excepcionais 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 VII na referida 

escala de Mercalli, no Município de Condeixa-a-Nova 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 sócio-económico 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 excepcionalmente 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 afecte o Município de Condeixa-a-

Nova é MODERADO. 
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Quadro 54 - Classificação descritiva do Risco de Sismos para o Município de Condeixa-a-Nova 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Sismos Moderada Moderada Moderada Baixa Moderado 

 

Movimentos de Massa 

Um movimento de massa define-se como todo o deslocamento de rochas ou solos devido a rupturas 

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, acção 

do Homem ou mesmo forças extremas, geralmente associadas a sismos ou tempestades. 

Os movimentos de massa ocorrem quando a estabilidade de uma determinada vertente sofre alterações 

de tal ordem que passa a ser caracterizada como instável, podendo resultar em prejuízos materiais e 

humanos significativos ao afectar zonas habitacionais, zonas agrícolas, zonas ecológicas e vias de 

comunicação.  

Este fenómenos surge também associado à destruição do coberto vegetal pelos incêndios florestais e 

pela consequente perda de sustentabilidade. 

Através de uma simples análise hipsométrica observa-se um contraste nítido entre o sector Noroeste, 

correspondente a áreas com valores altimétricos inferiores a 100 metros, que incluem também as 

extensões planálticas de baixa altitude localizadas no sector central do Município e o sector Sueste, 

onde são observadas as maiores altitudes podendo mesmo ascender aos 350 metros. 

Relativamente à distribuição dos declives preferenciais, constata-se que mais de metade do território 

municipal (52%), com maior preponderância no sector Sueste do Município apresenta declives 

superiores a 5º, em sentido inverso, cerca de 30% do território do município apresenta declives 

inferiores a 2º.  

A probabilidade de se vir a verificar um movimento de massa no Município de Condeixa-a-Nova é 

Média-baixa, sendo que ao nível da gravidade apresenta classificações distintas, embora de uma forma 

geral seja reduzida. Os impactos na população consideram-se reduzidos, não se perspectivando 

afectação directa, apenas em situações muito excepcionais. Ao nível dos impactos no ambiente, também 

são esperados impactos reduzidos, não se perspectivando danos com efeitos duradouros. Relativamente 

à gravidade na sócio-economia é considerada Moderada podendo provocar disrupção na comunidade e 

alguma perda financeira. 

Assim, o grau de risco de ocorrência de Movimentos de Massa no Município de Condeixa-a-Nova 

apresenta-se como MODERADO. 
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Quadro 55 - Classificação descritiva do Risco de Movimentos de Massa para o Município de Condeixa-a-Nova 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Movimentos de 
Massa 

Reduzida Reduzida Moderada Média-baixa Moderado 

 

Acidentes graves 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 protecção civil, visto que este tipo de 

acidente constitui uma ameaça à segurança e bem-estar das populações. 

Apesar de o Município de Condeixa-a-Nova não apresentar nenhuma infra-estrutura de apoio a 

transportes aéreos e aeronaves, a proximidade do território municipal ao Aeródromo Municipal Bissaya 

Barreto no Município de Coimbra, leva a que se tenha em consideração este tipo de acidentes, uma vez 

que a zona norte do Município é abrangida pela área de influência deste Aeródromo. 

Deste modo, pode-se considerar que a probabilidade de ocorrência de acidentes aéreos no Município 

de Condeixa-a-Nova é Média-baixa, o qual poderá apenas ocorrer em circunstâncias excepcionais. 

Na análise da gravidade face à ocorrência de um acidente aéreo no Município, os impactos serão de uma 

forma geral Reduzidos. Em termos ambientais o potencial impacto é reduzido sem efeitos duradouros, 

assim como relativamente aos impactos na população, não sendo de perspectivar grande número de 

vítimas. Ao nível sócio-económico, os impactos podem considerar-se como Moderados, pois uma 

ocorrência deste tipo poderá originar alguma perda financeira, assim como alguma disrupção na 

comunidade, embora inferior a 24 horas. 

Assim sendo, o grau de risco

Quadro 56 - Classificação descritiva do Risco de Acidentes Graves de Tráfego Aéreo para o Município de 

Condeixa-a-Nova 

 face à ocorrência de um acidente aéreo no Município de Condeixa-a-Nova 

considera-se MODERADO. 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Acidentes Graves 
de Tráfego Aéreo 

Reduzida Reduzida Moderada Média-baixa Moderado 
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Colapso de Túneis, Pontes e Infra-Estruturas 

Apesar do colapso ou ruptura de pontes não ser um fenómeno frequente, a análise da sua manifestação 

não deve ser descurada, pois está associada a dois factores: 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 com uma Auto-estrada (A1) e com dois Itinerários Complementares (IC 2 e IC 3), a 

gravidade deste risco fica exponenciada, uma vez que estes eixos rodoviários constituem-se como 

barreira nas ligações entre os sectores Oeste e Este do território municipal. A configuração destas vias 

obriga a que existam diversos pontos ao longo do seu traçado que exigem a presença de infra-

estruturas, como pontes, túneis e viadutos, que permitem fazer a ligação entres os referidos sectores do 

Município. 

Estas infra-estruturas são alvo de manutenções rigorosas, não se encontrando registos históricos de tal 

tipo de acidentes, não sendo expectável que ocorram colapsos ou rupturas de pontes, túneis ou 

viadutos. Assim a probabilidade de ocorrência de um colapso de pontes, túneis e infra-estruturas é 

Baixa. 

A gravidade dos impactos decorrentes da ocorrência deste tipo de acidentes apresenta-se de uma forma 

geral como reduzida, não sendo expectáveis danos ao nível da população assim como pequenos 

impactos sem efeitos duradouros no ambiente. No que respeita aos danos ao nível da sócio-economia, 

são considerados Moderados pelos constrangimentos causados na comunidade, levando a alguma 

disrupção e perda financeira, podendo mesmo comprometer as ligações entre algumas freguesias do 

Município. 

Neste contexto, o grau de risco

Quadro 57 - Classificação descritiva do Risco de Colapso de Túneis, Pontes e Infra-estruturas para o Município de 

Condeixa-a-Nova 

 de Colapso ou Rupturas de Pontes, Túneis e Infra-estruturas para o 

Município de Condeixa-a-Nova considera-se MODERADO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Colapso de Túneis, 
Pontes e Infra-

estruturas 

Reduzida Reduzida Moderada Baixa Moderado 

 

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 sócio-económico envolvente, podendo 

originar acidentes graves de grande escala. 
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Um acidente grave associado a actividade 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 envolvente, 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. 

O Município tem uma zona industrial, a Zona Industrial de Condeixa-a-Nova na Freguesia de Sebal, pelo 

que o risco de acidente industrial se encontra associado a este tipo de infra-estruturas. Contudo, deve 

ser alvo de atenção por parte dos APC’s, com especial destaque para uma pedreira existente na 

Freguesia de Furadouro, que tem grandes quantidades de produtos explosivos e inflamáveis 

armazenados, assim como as diversas indústrias localizadas fora da referida Zona Industrial, 

encontrando-se espalhadas pelo território municipal. 

Os riscos daqui resultantes estão associados, sobretudo, ao processo de elaboração da respectiva 

actividade e às instalações onde se desenvolve. Podem igualmente desencadear o chamado “efeito 

dominó” em que o acidente verificado pode danificar, alastrar para instalações de outras indústrias 

próximas, ou mesmo para as áreas adjacentes. No entanto, para além dos riscos inerentes à actividade 

industrial, também se identificam outros igualmente graves directamente ligados à armazenagem e ao 

abastecimento de substâncias perigosas. 

Com base em dados recolhidos, podemos concluir que devido à escassa perigosidade dos materiais 

existentes nos lotes industriais e à tipologia dos produtos, a probabilidade de ocorrência de um acidente 

industrial define-se como Média-baixa.  

A gravidade é considerada como Moderada, com possibilidade de causar alguns danos e disrupção na 

comunidade, bem como um pequeno impacto no ambiente sem efeitos duradouros. 

Deste modo, o grau de risco

Quadro 58 - Classificação descritiva do Risco de Acidente Industrial para o Município de Condeixa-a-Nova 

 de ocorrência de Acidentes Industriais no Município de Condeixa-a-Nova 

é MODERADO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Acidente Industrial Moderada Moderada Moderada Média-baixa Moderado 
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Incêndios Urbanos 

Os incêndios urbanos tem um carácter pouco previsível, visto resultarem na quase totalidade dos casos 

da negligência humana. Actos do quotidiano como cozinhar ou fumar, ligar o aquecimento, acender 

velas, os candeeiros a gás e a petróleo, deficiências na instalação eléctrica ou nos aparelhos eléctricos e 

a falta de cuidado com as lareiras estão entre os principais factores 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 objectos e mobiliário, a exposição a atmosferas 

perigosas constituídas por gases tóxicos e fumos.  

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 parque edificado do Município de Condeixa-a-Nova constata-se com base na sua 

tipologia que as freguesias de Zambujal e Belide apresentam uma tipologia de edificado mais recente, 

com a grande maioria da construção a datar-se a partir da década de 80. Por outro lado a tipologia de 

edificado mais antiga verifica-se nas freguesias de Furadouro e Bendafé, com a grande parte da sua 

construção a datar-se na década de 40 e anteriores. De salientar o facto de a sede de Município 

apresentar um edificado relativamente recente, com excepção para alguns sectores do núcleo urbano 

antigo, onde se podem encontrar alguns edifícios que pelas suas características construtivas e pela idade 

das edificações, pode levar a identificá-las como áreas vulneráveis.  

Assim, a probabilidade de se verificar um incêndio urbano no Município de Condeixa-a-Nova é Média-

baixa. A análise da gravidade que a manifestação deste risco pode originar é de uma forma geral 

Moderada, pois poderá resultar num considerável número de feridos e hospitalizações, na retirada de 

pessoas por um período de 24 horas e alguma perda financeira associada a uma disrupção na 

comunidade, não superior a 24 horas. Ao nível dos impactos no ambiente apenas se torna expectável 

um pequeno impacte sem efeitos duradouros, considerando-se assim a gravidade como reduzida. 

Neste contexto, o grau de risco

Quadro 59 - Classificação descritiva do Risco de Incêndio Urbano para o Município de Condeixa-a-Nova 

 de Incêndios Urbanos no Município de Condeixa-a-Nova é 

MODERADO. 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Incêndio Urbano Moderada Reduzida Moderada Média-baixa Moderado 
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Colapso de Edifícios 

As habitações pelo seu estado de abandono e de degradação constituem pontos de elevada 

vulnerabilidade, susceptibilidade 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 

afectar 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, uma vez 

que poderá ocorrer em algum momento, mas com periodicidade incerteza, dado que existem alguns 

edifícios devolutos no Município. 

Na análise da gravidade, face à ocorrência de colapso de edifícios no Município de Condeixa-a-Nova, 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 sócio-economia 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

Quadro 60 – Classificação descritiva do Risco de Colapso de Edifícios para o Município de Condeixa-a-Nova 

 face à ocorrência de colapso de edifícios no Município de Condeixa-a-

Nova é considerado MODERADO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Colapso de Edifícios Reduzida Reduzida Reduzida Média Moderado 
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Acidentes de Poluição 

Considerando a imprevisibilidade de acontecimentos súbitos e não planeados, causadores de danos 

graves no Homem e no ambiente, resultantes da actividade industrial – suinicultura, transporte e 

armazenamento de matérias perigosas, descargas e/ou derrames de substâncias poluentes que por 

escorrência ou infiltração podem contaminar os recursos hídricos superficiais e/ou subterrâneos no 

Município de Condeixa-a-Nova, a manifestação de eventos desta natureza, em função das características 

físicas e respectivo enquadramento geográfico, poderá comprometer a utilização de recursos e colocar 

em risco a saúde pública dos munícipes e a própria sustentabilidade ambiental. 

Apesar de poder ocorrer em qualquer momento, com uma periodicidade incerta e aleatória, considera-

se que a probabilidade de ocorrência de acidentes de poluição que venham afectar o Município de 

Condeixa-a-Nova é Média-baixa, em função dos detritos e poluentes das actividades que se constituem 

como principais fontes de poluição (indústria, comércio, agricultura e actividades domésticas) de onde 

resultam águas residuais a serem tratadas na fonte, ou reencaminhadas para Estações de Tratamento de 

Águas Residuais. 

Na análise da gravidade face à manifestação de um acidente de poluição, o impacto será de uma forma 

geral Reduzido, com alguma perda financeira e alguns danos na população, podendo mesmo originar 

algumas hospitalizações e a retirada de população por um período inferior a 24 horas. Ao nível dos 

impactos no ambiente, é entendido como Moderado, contudo sem efeitos duradouros,  

Neste contexto, o grau de risco

Quadro 61 - Classificação descritiva do Risco de Acidentes de Poluição para o Município de Condeixa-a-Nova 

 para acidentes de poluição que afectem o Município de Condeixa-a-

Nova considera-se MODERADO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Acidentes de 
Poluição 

Reduzida Moderada Reduzida Média-baixa Moderado 

 

Ondas de Calor 

Entende-se por uma Onda de Calor um período de cinco dias seguidos com temperaturas máximas 

superiores em 5ºC à média usual para a época. 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 
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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 directamente 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 

susceptível, como é o caso de idosos ou indivíduos com historial clínico do foro cardiovascular e 

respiratório. 

Tendo em consideração estes factores, o Município de Condeixa-a-Nova apresenta vários atenuantes 

perante a manifestação de um fenómeno climático deste tipo: o efeito amenizador da temperatura e 

humidade das massas de ar oceânicas provenientes do Oceano Atlântico, a morfologia do território, 

com valores de altitude que não permitem a intensificação de temperaturas extremas e em função dos 

dados climatológicos (temperatura máxima diária e temperatura média diária), permite concluir que a 

probabilidade de ocorrência de uma onda de calor no Município é Média-baixa. 

Na análise da gravidade de face à ocorrência de ondas de calor que afectem o Município, o impacto será 

de uma forma geral Reduzido. Deste modo, o impacto na sócio-economia considera-se reduzido em 

função da possibilidade de originar alguma perda financeira associada às actividades 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. 

Neste contexto, o grau de risco

Quadro 62 - Classificação descritiva do Risco de Ondas de Calor para o Município de Condeixa-a-Nova 

 face à ocorrência de ondas de calor que afectem o Município de 

Condeixa-a-Nova é BAIXO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Ondas de Calor Reduzida Residual Reduzida Média-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. 
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Saliente-se 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. 

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 actividades 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 afecte o Município de Condeixa-a-Nova 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 de humidade que funcionam como 

“amortecedor térmico”. 

Na análise da gravidade o impacto será de forma geral Reduzido. Deste modo, o impacto na sócio-

economia 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. 

Deste modo, o grau de risco

Quadro 63 - Classificação descritiva do Risco de Vagas de Frio para o Município de Condeixa-a-Nova 

 face à ocorrência de vagas de frio no Município de Condeixa-a-Nova é 

BAIXO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Vagas de Frio Reduzida Residual Reduzida Média-baixa Baixo 
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Colapso de Cavidades Naturais 

O colapso do tecto e/ou paredes de cavidades subterrâneas naturais é geralmente desencadeado por 

processos continuados de dissolução, precipitações, sismos ou acções antrópicas. 

A presença de cavidades subterrâneas naturais está directamente ligada ao substrato geológico, sendo 

frequentes em terrenos calcários e em formações que contenham gesso e/ou sal-gema, por dissolução 

destas rochas, e em regiões vulcânicas por esvaziamento de condutas de lava formadas nos períodos de 

vulcanismo activo. 

Este perigo está naturalmente limitado às regiões em que ocorrem cavidades subterrâneas naturais, o 

que no Município de Condeixa-a-Nova representa o sector Sudeste, nas freguesias de Furadouro e 

Zambujal, associadas aos calcários do Dogger do Maciço de Sicó. 

O Município tem uma forte componente espeleológica com diversas grutas e algares, pertences ao 

Sistema Espeleológico do Dueça. Importa ainda referir, o facto da localização destes fenómenos se 

enquadrarem num sector florestal, o que constitui um perigo para os APC’s nas missões de protecção 

civil, como o combate a incêndios florestais. 

A probabilidade de ocorrência de um colapso de uma cavidade subterrânea natural no Município é 

Média-baixa, devido à presença de um sistema espeleológico bastante desenvolvido. No que respeita à 

gravidade, esta apresenta-se de uma forma geral como Reduzida, apenas com alguns impactos no 

ambiente mas sem efeitos duradouros, enquanto que relativamente à população, pode originar alguns 

feridos, contudo só em situações excepcionais. Ao nível da sócio-economia não são esperados impactos. 

Neste contexto, o grau de risco

Quadro 64 - Classificação descritiva do Risco de Colapso de Cavidades Subterrâneas Naturais para o Município de 

Condeixa-a-Nova 

 de ocorrência de um colapso de uma cavidade subterrânea natural no 

Município de Condeixa-a-Nova é BAIXO. 

 

Perigo 

Gravidade 

Probabilidade Risco 
População Ambiente Sócio-economia 

Colapso de 
Cavidades 

Subterrâneas 
Naturais 

Reduzida Reduzida Residual 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 acções a desenvolver é de fulcral importância em qualquer nível de 

risco de infecção. Contudo, a sua pertinência assume particular intensidade quando a ameaça de uma 
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pandemia se instala num determinado território, sendo que quando tal se verifica são accionados os 

Planos de Contingência dos respectivos 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 actuação destes. Está ainda 

estabelecida uma articulação e complementaridade interinstitucional prioritária da Comissão Municipal 

de Protecção Civil com o respectivo Agrupamento de Centros de Saúde, que no caso do Município de 

Condeixa-a-Nova é o ACES do Baixo Mondego I. 
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5.1. Análise dos Riscos mais Relevantes 

5.1.1. Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário 

A sinistralidade rodoviária é o risco tecnológico que mais afecta a população portuguesa, segundo 

projecções 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 acção 

policial.  

Saliente-se o facto de Portugal possuir o valor mais elevado de atropelamentos mortais. Um estudo 

efectuado 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 acto 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 

excepcionalmente fiscalizados e punidos, havendo também muitas vezes uma ausência de uma sanção 

social. 
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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 transportam. 

Danos Sociais: A este nível podemos apontar a possibilidade de corte de via que pode afectar a sócio-

economia local.  

 

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 Político (Ministério da Administração Interna), Institucional 

(Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária - ANSR), Prevenção, sensibilização e fiscalização (GNR, 

ANSR) e Socorro (INEM, Bombeiros Voluntários). 

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 

objectivo 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. De salientar que o Município de Condeixa-a-Nova aprovou 

recentemente um Plano Municipal de Segurança Rodoviário. 

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. 

 

5.1.2. Acidentes no Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas 

Mesmo cumprindo os requisitos de segurança fixados na legislação, o transporte de mercadorias 

perigosas não está isento do risco de acidente que pode afectar pessoas e bens, cuja verificação implica a 

necessidade de uma intervenção rápida e adequada ao tipo de acidente e às características da 
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mercadoria transportada. Tal objectivo só será possível com o perfeito conhecimento dessas 

características e das técnicas de intervenção adequadas às acções 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 

trajectos 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. 

A perda de contenção pode acontecer por degradação do contentor na sequência de um acidente 

rodoviário, uma incorrecta operação das válvulas de segurança, ou por acção física interior ou exterior, 

como por exemplo, uma acção mecânica, uma acção química, uma acção térmica ou uma acção 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 Protecção 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, efectuada 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 uma disrupção mecânica do recipiente e por conseguinte a libertação 

de matéria, bem como a colisão com objectos 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 
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acidentes de transporte, nomeadamente, fugas de tubagens, descargas de válvulas de segurança e discos 

de ruptura. 

Numa perspectiva 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 os possíveis cenários de acidentes definem os parâmetros que distinguem as 

diversas consequências possíveis, designadamente associadas às condições meteorológicas (velocidade e 

direcção do vento, humidade relativa, pressão atmosférica), associado ao pendor e tipo de ruptura 

encontrada. Neste contexto, os principais factores 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 BLEVE4

Fugas de gás, nuvem tóxica: Pode produzir-se por fuga de um gás nocivo ou pelos 

produtos de combustão. É importante controlar a direcção e a(s) zona(s) onde se podem 

manifestar os efeitos. 

, que 

pode produzir-se, principalmente por contacto directo 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 acção 

exterior. 

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 radioactivas, devem ser monitorizadas e 

controladas.  

 

  

                                                      
4 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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Estratégias para Mitigação do Risco 

Em Portugal vigoram acordos e regulamentos, os quais têm em comum o objectivo de recomendar 

medidas com vista à protecção 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 factores que pesa mais na forma de 

definir a estratégia a adoptar 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 acções de mitigação que se podem realizar numa intervenção poderão ser executadas 

através de métodos físicos ou químicos.  

 

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 acções 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 se confinem a um só local e não se 

desviem para zonas de potencial condução de fluidos, como o caso dos esgotos, e muito 
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importante que não atinjam recursos hídricos, com especial incidência nos lençóis freáticos. 

Estas tarefas poderão ser atingidas 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 afectado. 

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 efectuado por responsáveis da distribuição do produto. Os agentes de 

PC geralmente só o poderão efectuar 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. 

Liquefacção: 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. 

As intervenções em acidentes envolvendo substâncias 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: 

Correcta disposição de meios no local;  

Boa avaliação do acidente;  

Cumprimento integral das regras de segurança;  

Disciplina de actuação.  

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: 
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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 direcções 

e na qual as pessoas estão sujeitas a um maior risco de exposição, pondo em risco a sua vida.  

Distância de protecção – é uma área angular na direcção do vento e aplicada a partir da 

zona de isolamento dentro da qual se devem tomar medidas de protecção e segurança das 

pessoas. 

 

As distâncias aumentam consideravelmente e variam com os seguintes factores: 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.  

No caso de explosivos as distâncias variam entre os 500 metros e os 1000 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Distâncias de isolamento/protecção em caso de derrame de MP (Fonte: ENB, 2006). 
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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 actividade cardíaca e respiratória. Em caso de insuficiência respiratória 

(consciente ou inconsciente), administrar oxigénio e vigiar as funções cardíaca e respiratória, bem como 

efectuar reanimação cardio-respiratória 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 o calçado 

contaminados e molhar abundantemente com água as zonas da pele afectadas. 

Enquanto as equipas de socorro actuam 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. 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, mediante rastreio a efectuar 

num local pré-definido pelo COS ou então através do CODU Coimbra. 

As vítimas, após passagem pelo posto de triagem, serão reencaminhadas para o Centro de Saúde de 

Condeixa-a-Nova ou para o Centro Hospitalar de Coimbra nos casos de maior gravidade. 

 

5.1.3. 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 

actividade económica que suporta significativas áreas agro-florestais e à perda continuada de 

rentabilidade e competitividade da floresta. 

Verifica-se que o risco elevado representa 29,68% do território de Condeixa-a-Nova, enquanto o risco 

muito elevado se verifica em 15,13%, o que perfaz um total de 44,81% com risco elevado e muito 

elevado, demonstrando a importância da mancha florestal neste Município. 
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O mapa de risco de incêndio florestal (Figura 38) 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 acções de prevenção, 

quando lido em conjunto com o mapa de perigosidade, e para planeamento de acções de supressão.  

No entanto, dado que a Carta de Risco de Incêndio Florestal elaborada no âmbito do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta contra Incêndios não transmite uma dimensão do risco relevante para o 

património florestal do Município, recorreu-se à metodologia desenvolvida por Sérgio Freire, que tem 

por base as considerações de Emílio Chuvieco, tendo em conta que esta também é uma metodologia 

reconhecida pela comunidade científica, com o objectivo de obter uma outra perspectiva 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. 
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Figura 38 - Risco de Incêndio Florestal no Município de Condeixa-a-Nova (Freire) 
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Identificação e Caracterização do Perigo 

O sector Sul do Município é a área que apresenta maior risco de incêndio. Este sector correspondente à 

área de calcário, com inicio na Mata da Bufarda, com uma encosta de pinheiros mansos em associação 

com ciprestes, passando pelo canhão do rio de Mouros com declives bastante acentuados e englobando 

toda Serra de Sicó até ao vale do Rabaçal. 

Esta área, de risco bastante elevado, apresenta um contínuo de matos altos e vegetação espontânea que 

aliado á existência de muros, que dificultam grandemente o combate, essencialmente pela velocidade 

que o fogo poderá apresentar na sua propagação. 

A floresta do Município de Condeixa-a-Nova perfaz uma área de 7 799 hectares, sendo a principal 

espécie presente no território o Pinheiro (bravo e manso), perfazendo 57,38% da área ocupada por 

floresta. O Pinheiro encontra-se quase disseminado pela totalidade do território municipal, sendo as 

únicas excepções as freguesias de Condeixa-a-Nova, Furadouro e Zambujal. O pinheiro manso surge 

sobretudo associado à Mata da Bufarda. 

 

Avaliação das Consequências 

Danos materiais: são muitas vezes contabilizados apenas os dados relacionados com as perdas 

directas, ficando por apurar as chamadas perdas de exploração, particularmente nas actividades 

empresariais ligadas à exploração de material lenhoso. 

Danos ambientais: deriva da combustão (fumo e gases) lançados para a atmosfera, bem como 

derrames de produtos afectados pelo incêndio e seu transporte pela água utilizada na extinção, que 

possam contaminar solos, linhas de água, entre outros. 

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 redução directa e indirecta dos postos de 

trabalho. 

 

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 colectivo e minimizando as perdas sociais. Neste domínio, o 

Município conta com a presença de uma equipa de protecção florestal do Posto Territorial de 

Condeixa-a-Nova e uma equipa do SEPNA do Destacamento Territorial de Coimbra, fulcrais para 

optimizar a eficiência da prevenção, da vigilância, da detecção e da fiscalização. É também essencial 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 pela gestão dos combustíveis, cujo objectivo é agir pro-activamente de forma 

a reduzir o fogo potencial e consequentemente aumentar a probabilidade de sucesso de contenção do 
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fogo, minimizando os efeitos negativos. Existe um consenso entre os especialistas no combate a 

incêndios e protecção 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 de estruturas 

de combate directo.  

Neste domínio destacam-se três “problemas chave”, os quais se prendem com a articulação e co-

responsabilização institucional, definição de objectivos e de um modelo de articulação, através do Plano 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, reorientação das missões da AFN e da GNR e 

estabelecimento de “três” pilares de responsabilidade: 

 

 

Figura 39 - 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 da vegetação, que permite tornar relevante e efectiva a acção dos meios de combate.  

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 detecção de focos de 

incêndio, ao ponto de actualmente 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 directamente para as Corporações de 

Bombeiros, contribuindo em muito para o sucesso na 1ª intervenção. 

No entanto, há vertentes em que há muito para 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 actividades 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 confecção de 

alimentos, bem como utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à 
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confecção 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. 

Estas proibições são extensíveis a qualquer época do ano, desde que o risco de incêndio florestal seja 

elevado ou muito elevado. Com o objectivo de sensibilizar e informar os agricultores, produtores e 

proprietários florestais sobre o uso correcto do fogo, a CMDF de Condeixa-a-Nova definiu um 

procedimento em que através do SMPC poderão ser informados sobre quando e como poderão realizar 

a queima de sobrantes das actividades agro-florestais, através do preenchimento de um requerimento 

informando do que pretendem fazer. Esta informação é posteriormente enviada aos BVCN e à GNR. 

Outro aspecto relevante prende-se com a limpeza da vegetação por parte dos respectivos proprietários, 

criando uma faixa de 50 metros junto às habitações para protecção de pessoas e bens em caso de 

incêndio florestal. 

 

 

Figura 40 - Faixas de Gestão de Combustível (Fonte: PNDFCI) 

De acordo com o definido na Lei de Bases da Política 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 confinem com terrenos 

rurais, arborizados ou não.  

Nos aglomerados populacionais que confinam com espaços florestais e que estejam definidos no Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, é obrigatória a gestão de combustível numa faixa 

exterior de protecção com largura de 100 metros.  
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5.2. Análise da Vulnerabilidade 

5.2.1. Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário 

O Município de Condeixa-a-Nova apresenta como já foi referido cinco vias rodoviárias principais, a A1, 

o IC2, o IC3, a EN342 e a EN347, que estruturam toda a rede viária do Município. 

O volume de tráfego no Município de Condeixa-a-Nova é bastante elevado uma vez que é atravessado 

pela principal Auto-estrada do país (A1), bem como por estradas de importância regional (IC2, IC3 e 

EN342), sendo estas as vias que apresentam maior vulnerabilidade, não só pelo volume de tráfego que 

apresentam, mas também pelas velocidades atingidas nas mesmas, poucos pontos de ultrapassagem (IC3 

e EN342), assim como pelo impacto que pode provocar na população, devido à proximidade a 

povoações e à sede de Município, havendo registo de vários acidentes com feridos graves e vítimas 

mortais. 

O tráfego rodoviário verificado nestas vias de comunicação tem por base um forte sistema de relações 

funcionais, não só entre o Município de Condeixa-a-Nova e o Município de Coimbra, mas também entre 

os municípios vizinhos de Soure e Penela com Coimbra. 

 

5.2.2. Acidentes no Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas 

Apesar de não estarem implantadas no território municipal muitas actividades relevantes relacionadas 

com matérias que possam ser consideradas perigosas, devido a grandes quantidades presentes nestas 

actividades ou armazenadas (com excepção dos postos de abastecimento de combustível e da pedreira 

de Sangardão), o Município apresenta cinco eixos rodoviários fundamentais, tanto a nível nacional como 

regional - a A1, o IC2, o IC3, a EN342 e a EN347 - que estruturam toda a rede rodoviária do Município, 

e por onde se efectua grande parte do transporte de matérias perigosas entre o Norte e o Sul do país. 

Destas vias, pela sua importância, destacam-se a A1 e o IC2, dado que fazem a ligação entre as duas 

principais cidades do país, transformando o Município de Condeixa-a-Nova um ponto de passagem 

quase obrigatório nas deslocações entre Lisboa e Porto, incluindo também o transporte de matérias 

perigosas.  

A nível ambiental esta é uma situação em que o risco está presente, uma vez que ao longo dos seus 

traçados estas vias atravessam áreas vulneráveis, como por exemplo cursos de água ou manchas 

florestais, que podem ser contaminadas devido à ocorrência de um acidente com matérias perigosas, 

podendo mesmo ser factor de ignição de um incêndio florestal. Por outro lado, é de salientar que o 

Município compreende vastas áreas de calcários, uma rocha caracteristicamente permeável. Esta 

situação pode, em caso de derrame de matérias perigosas após um acidente, facilitar a infiltração de 

matérias perigosas no subsolo em caso de derrame.  

Outros pontos de enorme vulnerabilidade encontram-se nas zonas habitadas perto das vias principais, 

uma vez que a população aí residente poderá vir a ser fortemente afectada com um acidente desta 

natureza, principalmente a área urbana da Freguesia de Condeixa-a-Nova, atravessada pelo IC2. 
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Figura 41 - Áreas Vulneráveis em caso de Acidente no Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas no Município 

de Condeixa-a-Nova 
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5.2.3. Incêndios Florestais 

Devido ao facto de o Município de Condeixa-a-Nova apresentar uma ocupação do solo 

maioritariamente Florestal, onde predominam as resinosas e com terrenos algo declivosos, sobretudo a 

Este, características estas que criam uma manta morta muito espessa, com acumulação significativa de 

material combustível, e daí a existência duma grande vulnerabilidade florestal no risco de incêndio.  

No que se refere à localização de mato, junto a infra-estruturas que careçam de especial atenção, 

nomeadamente postos de abastecimento de combustível, encontrando-se o Município de Condeixa-a-

Nova equipado com seis, quatro ao longo do IC2 um no centro urbano e outro na Freguesia da Ega, 

todas elas se situam numa área de segurança aceitável. 

É aconselhável que os pontos de água5

Figura 42

 para o abastecimento de meios aéreos estejam distribuídos para 

que toda a superfície dos espaços florestais esteja incluída nas zonas tampão de 2,5 Km envolventes aos 

pontos de água. Na observação do mapa referente aos Pontos de Água ( ) existentes no 

Município e respectivas áreas de influência dos mesmos, verifica-se três importantes manchas florestais 

que não se encontram cobertos por estas zonas tampão: uma área a Sudoeste, outra a Norte e ainda 

uma mais pequena no centro do território municipal. Da observação do mapa relativo às Áreas Ardidas 

(Figura 43) no Município, conclui-se que as referidas Zonas Tampão abrangem a totalidade da área 

ardida no Município dos anos de 1991, 1995, 2000, 2005 e 2006.  

No mapa de Prioridades de Defesa da Floresta contra Incêndios (Figura 44) são identificados os 

principais elementos considerados em risco 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 e que interessa defender em caso de 

incêndio, nomeadamente nas zonas onde o risco é Elevado e Muito Elevado. Da observação podemos 

constatar que próximo das áreas de risco Elevado existem alguns equipamentos sociais e educativos, 

que devem requerer especial atenção por partes dos APC. 

 

  

                                                      
5 Alínea i, do ponto 7, do disposto na portaria 133/2007 de 26 Janeiro; 
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Figura 42 - Zonas Tampão dos Pontos de Água existentes no Município de Condeixa-a-Nova 
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Figura 43 – Área Ardida no Município de Condeixa-a-Nova nos anos de 1991, 1995, 2000, 2005 e 2006 
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Figura 44 - Mapa de Prioridades de Defesa da Floresta contra Incêndios 
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5.3. Estratégias de Prevenção e Mitigação do Risco 

A gestão territorial do risco encontra-se alicerçada em diversos planos estratégicos que definem as 

políticas de prevenção, protecção e avaliação dos factores de risco, bem como a estrutura e organização 

dos agentes de protecção civil e outras forças com deveres especiais em matéria de protecção e 

socorro. 

No âmbito dos incêndios florestais destaca-se o Plano Nacional da Defesa da Floresta Contra Incêndios, 

sendo 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, recuperar e reabilitar os ecossistemas, tendo os 

seguintes períodos para o seu desenvolvimento, 2006/2012 e 2012/2018. O Decreto-Lei n.º 17/2009 de 

14 de Janeiro, que contempla as medidas e acções estruturais e operacionais relativas à prevenção e 

protecção das florestas contra incêndios, a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios, bem como o Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de Julho, referente ao Sistema 

Integrado de Operações de Protecção e Socorro que visa responder 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 Director Municipal; Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios; Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior 

Norte; Estratégia Nacional para as Florestas e documentos técnicos de gestão dos 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 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 objectivo visa estabelecer regras gerais para a verificação da segurança estrutural de edifícios 

e pontes, assim como a definição e quantificação das acções a considerar nessa verificação, sendo que 

veio revogar o regulamento de solicitações em edifícios e pontes de 1961, pelo facto deste se revelar 

desactualizado segundo as novas orientações cientificas. Os critérios de verificação de segurança e de 

quantificação das acções constantes deste regulamento, embora dirigidos fundamentalmente ao 

dimensionamento das estruturas de edifícios e pontes, podem também ser aplicados a outro tipo de 

construções, quer directamente 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 
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Segurança Rodoviária, bem como documentos estruturantes relacionados com a Prevenção Rodoviária, 

estudos de legislação em matéria rodoviária e propostas de actualização e ainda a adopção 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 

objectivo de recomendar medidas, com vista à protecção 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. 

O acordo europeu do transporte rodoviário de mercadorias é o regulamento internacional que define 

as condições de segurança dos transportes de mercadorias perigosas por estrada. O Decreto-Lei nº267 

– A/2003 de 27 de Outubro aprova o Regulamento Nacional de Matérias por Estrada. Por sua vez o 

Decreto-Lei nº170-A/2007 de 4 de Maio, referente ao Transporte Rodoviário de Mercadorias Perigosas, 

transpõe para a ordem jurídica interna a directiva n.º 2004 por adaptação da directiva n.º94/55/CE de 21 

de Novembro, relativa ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas, que se adapta ao progresso 

técnico da directiva 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 a que se encontram sujeitas. 

Devido à sua natureza, a actividade 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. 

A legislação tem como base a Directiva Seveso II, Directiva 96/82/CE, Directiva 2003/105/CE e o 

Decreto-Lei n.º 254/2007, 12 de Julho que representa a transposição para a legislação nacional da 

mesma Directiva, estabelecendo o regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas e a limitação das suas consequências para o homem e ambiente. A Directiva comunitária 

“SEVESO II” substituiu a Directiva 82/501/CEE, designada directiva “SEVESO I”, (cujo nome advém da 

cidade italiana em que se verificou uma importante emissão acidental de dioxinas) na qual foram 

efectuadas importantes alterações e introduzidos novos conceitos. A Directiva focaliza-se na protecção 

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 inspecções ou à informação do 

público. 
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A Inspecção Geral do Ambiente ao abrigo do artigo n.º 8 do referido Decreto-Lei é a autoridade 

nacional competente para a realização das acções inspectivas e de fiscalização de natureza ambiental 

necessárias à execução do referido diploma.  

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 actuação 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 protecção 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, arquitectónicos, urbanísticos ou simplesmente afectivos, 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. 

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, arquitectónicos, urbanísticos ou simplesmente afectivos, 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. 

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 optimizar 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 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 politica 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 actividade 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 objecto a prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas 

consequências para o homem e para o ambiente. 

No âmbito da gestão do risco associado as ondas de calor, o Plano de Contingência anual para Ondas 

de Calor (PCOC) contempla uma estratégia de maximização de recursos, tendo sempre presente o seu 

uso eficiente, uma estratégia de prevenção, porque é mais oneroso curar doentes do que promover a 

saúde e prevenir a doença, uma estratégia de articulação entre os diversos parceiros atrás mencionados, 

reforçando a articulação interministerial/intersectorial, e uma estratégia de participação comunitária, já 

que as populações devem também estar comprometidas neste processo de protecção da saúde. 

O PCOC é um instrumento estratégico, que tem como objectivo promover a protecção da saúde das 

populações contra os efeitos negativos das ondas de calor. Para tal, este Plano baseia-se num sistema de 

previsão, alerta e resposta apropriada, sendo activado no período compreendido entre 15 de Maio e 30 

de Setembro de 2009.  

Ao nível da prevenção a Direcção Geral da Saúde emite recomendações sobre vestuário apropriado em 

períodos de temperaturas elevadas; medidas a adoptar em creches e infantários; recomendações para 

estabelecimentos de acolhimento de idosos; recomendações para responsáveis pelo apoio às pessoas 

sem-abrigo; recomendações para trabalhadores e insuficientes renais durante o manifesto de uma onda 

de calor intensa. 
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6. Cenários 

6.1. Cenário Hipotético de Acidente Grave de Tráfego Rodoviário 

SITREP (Situation Report) 

Hora: 18.03h; 

Dia: 4 de Novembro; 

Local: IC2, Rotunda das Barreiras - Freguesia de Condeixa-a-Nova. 

 

Ocorrência: Colisão em cadeia de 14 veículos. 

 

Consequências Imediatas: 

Mortos: 3; 

Feridos Graves: 8; 

Feridos Ligeiros: 22. 

 

Agentes de Protecção Civil Intervenientes: 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra (CDOS); 

Comandante Operacional Municipal (COM); 

Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC); 

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova (BVCN); 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); 

Guarda Nacional Republicana (GNR) – Posto Territorial de Condeixa-a-Nova; 

ACES Baixo Mondego I - Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova; 

Centro Hospitalar de Coimbra (CHC). 

 

Descrição do Cenário Hipotético 

O facto de o território do Município ser atravessado por várias estradas de importância regional e até 

nacional, das quais se destacam a A1, a EN1 (IC2) e o IC3, torna o risco de acidente rodoviário grave 

um dos riscos de carácter tecnológico que se pode vir a observar. 

No dia 4 de Novembro, pelas 18.03h, com as intensas precipitações que se têm feito sentir por toda a 

Região Centro nos últimos dias, o piso do IC2 foi acumulando água e detritos, originando uma colisão 
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entre dois veículos, na chegada à Rotunda da Barreira, Freguesia de Condeixa-a-Nova, no sentido 

Coimbra/Condeixa-a-Nova. A forte precipitação que se fazia sentir à hora do acidente tornava a 

visibilidade muito fraca, dando origem a um choque em cadeia envolvendo um total de 14 veículos, dos 

quais um veículo pesado de transporte de passageiros.  

Às 18.05h o CDOS - Coimbra recebe uma chamada telefónica dando conhecimento do sinistro, 

encetando de imediato o início das operações de socorro e salvamento, enviando para o local equipas 

dos BVCN e do Posto Territorial da GNR de Condeixa-a-Nova. 

 

1º Momento – Deslocação dos Meios – 18.15h 

Os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova são a primeira equipa de APC a chegar ao terreno, 

deparando-se com um cenário provisório de 3 mortos e cerca de 30 feridos. É neste contexto crítico 

que através do CDOS – Coimbra são mobilizadas para o local equipas de APC extra-município, 

adequadas às características do acidente. 

Depois de se garantir as condições de segurança na Zona de Sinistro, inicia-se o processo de 

desencarceramento das vítimas, dando-se a primeira assistência médica à chegada do INEM ao TO, na 

Zona de Apoio, prevendo-se a necessidade de instalação de tendas de campanha, seguindo-se a triagem 

e encaminhamento das vítimas para o Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova, ou para o Centro 

Hospitalar de Coimbra, nos casos mais críticos. 

 

2º Momento – Intervenção dos meios/Desvio do Trânsito – 18.35h 

É instalado de imediato, através do COS, o Posto de Comando Operacional Conjunto (PCOC), num 

parque de estacionamento próximo do local do acidente, assim como é definido o Estádio Municipal 

como Zona de Apoio Logístico, para coordenação e direcção das operações no local da ocorrência, 

com o objectivo de apoiar o responsável das operações na preparação das decisões e na articulação dos 

meios no Teatro de Operações. 

São promovidos os contactos e articulação entre o INEM, os BVCN, o SMPC e o COM tendo em vista 

o desenvolvimento das actividades de apoio e logística necessárias à supressão da emergência com 

recurso a diversos equipamentos. 

São desenvolvidas acções necessárias ao resgate e salvamento, assistência médica de emergência, 

triagem e evacuação dos sinistrados por parte do INEM, dos BVCN e APC externos ao Município para 

o Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova e para o Centro Hospitalar de Coimbra, de acordo com a 

gravidade das situações. 

Dadas as características do acidente, o COS procede ao afastamento de civis do local, através do auxílio 

das forças de segurança, bem como à sinalização e criação de um perímetro de segurança, colocando 

barreiras na estrada.  
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É assegurada a manutenção da lei e da ordem, e garantidas as condições de circulação nas vias de acesso 

necessárias para a movimentação dos meios de socorro e evacuação de sinistrados, por parte da GNR 

de Condeixa-a-Nova, criando corredores de emergência e evacuação. 

São promovidas as acções de mortuária adequadas à situação, como a separação e a identificação dos 

corpos. 

A GNR de Condeixa-a-Nova procede à delineação de percursos rodoviários alternativos para as 

viaturas que se desloquem nos dois sentidos do IC2.  

Percurso Alternativo

Figura 45

: A GNR de Condeixa-a-Nova procede ao desvio do trânsito no IC2, delineando 

percursos alternativos, conforme sejam veículos ligeiros ou pesados, de acordo com a : 

Direcção Coimbra – Condeixa-a-Nova: 

Veículos Pesados – O desvio tem início ainda no Município de Coimbra, na Rua da Calçada, que liga o 

IC2 ao lugar de Eira Pedrinha, seguindo pela Rua da Calçada, Rua Monsenhor Manuel Paulo, Avenida dos 

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova até ao IC3, onde se segue a direcção Penela – Condeixa-a-

Nova, até ao IC2. 

Veículos Ligeiros – O percurso é semelhante ao dos veículos pesados até ao final da Rua Monsenhor 

Manuel Paulo, onde segue pela Rua 25 de Abril e Rua de Condeixinha até ao IC2. 

Direcção Condeixa-a-Nova – Coimbra: 

Ligeiros/Pesados: O percurso é o mesmo, mas em sentido inverso. 

 

3º Momento – Fase de Reabilitação – 22.30 

Iniciam-se os contactos com Órgãos de Comunicação Social tendo em vista a divulgação de informação. 

Na fase de reabilitação assume-se apenas a prestação de apoio aos APC e SMPC ou Entidades e 

Organismos empenhados nas acções que, capacitados para o efeito, concorram para a reposição das 

condições de operação do tráfego rodoviário.  
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Figura 45 - Cenário e Vias alternativas ao Acidente Grave de Tráfego Rodoviário no IC2 – Município de Condeixa-

a-Nova 

  



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL 

168 

Quadro 65 - Fita do Tempo do Cenário de Acidente Rodoviário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04-Nov 18.03h Choque em cadeia entre 14 veículos no IC2, Freguesia de Condeixa-a-Nova

04-Nov 18.05h Alerta para o CDOS - Coimbra.

04-Nov 18.13h

Alerta para os BVCN, INEM, GNR e SMPC.

Alerta por parte do CDOS ao INEM, BVCN (que por sua vez alerta o SMPC) e 

Posto da GNR de Condeixa-a-Nova acerca de uma choque em cadeia no IC2, à 

entrada da rotunda da Barreira, no sentido Coimbra/Condeixa-a-Nova.

04-Nov 18.15h
BVCN e INEM chegam ao local.

VSAT dos BVCN e VMER do INEM chegam ao TO.

04-Nov 18.17h Chegada de três ABSC dos BVCN.

04-Nov 18.20h COM chega ao TO.

04-Nov 18.23h
CDOS reforça meios.

CDOS decide reforçar os meios de socorro adequados às caracteristicas do acidente.

04-Nov 18.28h
Chegada da GNR do Posto de Condeixa-a-Nova, que dá início às operações 

de desvio do trânsito e formação do perímetro de segurança. 

04-Nov 18.30h Chegada dos recursos externos mobilizados pelo CDOS - Coimbra .

04-Nov 18.35h

Instalação do PCOC num parque de estacionamento próximo do local do 

acidente, assim como é definido o Estádio Municipal como Zona de Apoio 

Logístico.

04-Nov 18.39h Chegada de VLCI dos BVCN, como precaução para um possível incêndio.

04-Nov 18.42h
Chegada de ABSC e ABCI dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-

Nova.

04-Nov 18.44h Inicia-se a montagem do Posto Médico Avançado do INEM.

04-Nov 18.45h COM informa Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova

04-Nov 18.55h
Presidente da CMCN convoca Estrutura de Coordenação e Controlo (ECC) 

com vista à activação do PMEPCCN.

04-Nov 19.01h O Presidente da CMCN declara a activação do PMEPCCN.

04-Nov 19.05h

Evacuação de feridos.

Início da evacuação de feridos, para o Centro Hospitalar de Coimbra ou para o 

Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova, consoante os casos.

04-Nov 19.11h Chegada das equipas de desencarceramento.

04-Nov 19.16h
Chegada da Autoridade de Saúde que procede à identificação e remoção de 

corpos.

04-Nov 22.30h
São estabelecidos contactos com Orgãos de Comunicação Social para 

difusão de informação.

04-Nov 22.35h O Presidente da CMCN declara a desactivação do PMEPCCN.

04-Nov 22.40h Desmobilização dos meios de prevenção.
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Figura 46 - Procedimentos de Actuação e Gestão de Emergência em caso de Acidente Rodoviário no Município de 

Condeixa-a-Nova 
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6.2. Cenário Hipotético de Acidente no Transporte Rodoviário de Matérias 

Perigosas 

SITREP (Situation Report) 

Hora: 17h15m; 

Dia: 12 de Maio; 

Local: IC2, perto da povoação de Arrifana; 

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

Temperatura: 11ºC. 

 

Ocorrência: Despiste de Veículo Cisterna de transporte de Hidróxido de Potássio em solução. 

 

Consequências Imediatas: 

Mortos – 0; 

Ferido Graves – 1; 

Feridos Ligeiros – 0. 

 

Agentes de Protecção Civil Intervenientes: 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra (CDOS); 

Comandante Operacional Municipal (COM); 

Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC); 

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova (BVCN); 

Guarda Nacional Republicana (GNR) – Destacamento de Trânsito de Coimbra e Postos 

Territoriais de Condeixa-a-Nova e Soure. 

 

Descrição do Cenário Hipotético 

No dia 12 de Maio, o condutor de um veículo cisterna ao circular pelo IC2 (sentido Norte/Sul) perde o 

controlo do veículo devido a um furo num pneu, despistando-se perto da povoação de Arrifana. 

Pelas 17.20h os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova e o Destacamento da Guarda Nacional 

Republicana de Coimbra recebem um alerta do Comando Distrital de Operações de Socorro de 

Coimbra para um acidente no IC2, perto da povoação de Arrifana, resultante do despiste e consequente 

capotamento de um veículo de transporte de Hidróxido de Potássio em solução, cujo condutor terá 
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perdido o controlo do mesmo, provocando posterior derrame da carga transportada para a via, sendo 

previsível a necessária interrupção do tráfego durante várias horas. 

O Hidróxido de Potássio em solução ou também denominado Potassa Cáustica em solução, é um 

líquido muito corrosivo. Em termos de efeitos na saúde humana por contacto directo pode provocar 

queimaduras graves na pele, olhos e mucosas em caso de contacto, ou intoxicação grave por inalação, 

ingestão ou absorção cutânea.  

 

1ª Acção – Socorro às vítimas 

Nesta fase de operações de protecção e socorro estão envolvidos os Bombeiros Voluntários de 

Condeixa-a-Nova, que deslocam num primeiro momento um VSAT, sendo que a viatura do INEM 

localizada nas instalações dos Bombeiros Voluntários também se dirige ao local de sinistro para socorro 

e evacuação do ferido grave reportado no alerta da ocorrência, mais concretamente o condutor do 

veículo sinistrado. Com o verificar da situação, o COS solicita ao CDOS - Coimbra o envio de equipas 

especiais de manuseamento de matérias perigosas, indicando as características da mesma. O CDOS – 

Coimbra mobiliza para o local os meios que entende adequados para solucionar a ocorrência. O 

derrame do líquido implica de imediato a necessidade de criação de uma Zona de Protecção, devido à 

nocividade do produto derramado. 

 

2ª Acção – Desvio do Trânsito 

Dadas as características do acidente o COS procede, através do auxílio das forças de segurança - neste 

caso elementos do Posto da GNR de Condeixa-a-Nova e do Destacamento de Trânsito de Coimbra, 

entretanto mobilizados para o local - 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, 

definindo neste sentido um Posto de Comando Operacional Conjunto (PCOC) a Norte do local de 

sinistro. 

A GNR de Condeixa-a-Nova procede ao desvio do trânsito no IC2, articulando-se com a GNR de 

Soure, delineando dois percursos rodoviários alternativos, um para desvio de veículos ligeiros e outro 

para desvio de veículos pesados (Figura 48), tendo em conta que o primeiro contempla rodovias que 

não se adaptam à circulação de veículos pesados: 

Direcção Condeixa-a-Nova/Pombal: 

- Desvio para veículos ligeiros: no local do IC2 de acesso à EN342, seguindo por esta via até à Ega, 

cortando de seguida pela EM607 até Rebolia de Cima, passando de seguida por Rebolia de Baixo até 

Serrazina, seguindo depois pelo CM1178 até voltar a entrar no IC2; 

- Desvio para veículos pesados: no local do IC2 de acesso à EN342, seguindo por esta via até à 

Ega, continuando até chegar a Soure, onde depois segue pela EN348, passando por Paleão e voltando a 

enrtar no IC2 depois de passar a povoação de Porto Coelheiro, perto de Venda Nova. 
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Tendo em conta a possibilidade de acesso ao IC2 do trânsito proveniente das povoações de Arrifana e 

Salgueiro, os cortes na circulação rodoviária também são estrategicamente estabelecidos nesses acessos 

e nos próprios acessos de Este a estas povoações (

Direcção Pombal/Condeixa-a-Nova: 

- O percurso é o mesmo, neste caso no sentido inverso. 

 

Figura 47). 

 

3º Acção – Controlo técnico do derrame 

Com o objectivo de impedir a propagação do líquido derramado para esgotos, condutas ou linhas de 

água na proximidade, o COS destaca uma Equipa de Intervenção em Matérias Perigosas para a 

colocação de margas plásticas ou areia seca, evitando assim a contaminação das áreas adjacentes ao 

acidente. De salientar a proximidade do rio de Mouros e o facto da área envolvente ser muito 

susceptível a infiltrações, com a existência de diversos lençóis freáticos. 

Por razões de segurança, só após a chegada da Equipa de Intervenção em Matérias Perigosas é que se 

deve proceder ao tamponamento da fuga, devendo ser utilizadas equipas devidamente equipadas. 

Tendo em conta a possível afectação de locais através da dispersão aérea da matéria em causa, o COS 

em articulação com técnicos do SMPC verificam que perante as condições de vento, a zona de dispersão 

revela que a povoação de Arrifana, localizada a Sudeste do local do sinistro, é considerada uma área de 

risco. Perante esta situação, o COS define os itinerários principais e complementares de apoio à gestão 

de emergência, articulando-se com as forças de segurança para garantir o corte das acessibilidades à 

povoação em risco, bem como um eficiente fluxo de circulação para os meios empenhados na gestão da 

emergência. Estabelecem-se comunicações com as unidades que irão proceder no terreno ao alerta na 

povoação em risco. É definido um período de quarentena à população de Arrifana, com vista à total 

dispersão da substância, ao mesmo tempo que se efectuam operações de pulverização de infra-

estruturas com água para abafar e dissolver eventuais vestígios, requerendo um esforço de praticamente 

todos os meios disponíveis do Corpo de Bombeiros do Município. 

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 protecção total e 

aparelho respiratório isolante.  

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 são colocados em contentores próprios para resíduos, seguindo-se a sua eliminação em locais 

destinados a essas funções, bem como se procede à limpeza do local com água, terra e areia.  

Pelas 20.48h é dissolvido o período de quarentena e procede-se à desmobilização de meios. 
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De forma sucinta apresentam-se de seguida alguns aspectos relevantes ao nível dos procedimentos de 

segurança em relação ao Hidróxido de Potássio em solução (Quadro 66), seguido do fluxograma que 

resume os procedimentos de actuação e gestão de emergência (Figura 49). 

 

Quadro 66 - Características do Hidróxido de Potássio em solução. 

 

  

- Líquido muito corrosivo

- Risco de queimaduras graves por contacto, para a pele, olhos e mucosas

- Risco grave de intoxicação por inalação, ingestão ou absorção cutânea

- Afastar os curiosos, assinalar o perigo e estabelecer um cordão de segurança

- Prevenir todas as pessoas do perigo de queimaduras e intoxicação

- Prevenir as autoridades policiais

- Manter-se a favor do vento

- Fato isolante de protecção total, para intervenção na zona sinistrada

- Aparelho respiratório isolante

- Afastar as vítimas da zona perigosa, mantendo-as em repouso

- Em caso de perda de consciência, colocar a vítima em posição lateral de segurança e 

vigiar as funções cardíaca e respiratória

- Em caso dos olhos e a pele serem atingidos pela matéria, lavar abundantemente com 

água, pelo menos durante 15 minutos

- Retirar o vestuário e calçado contaminados excepto as partes aderentes a zonas 

queimadas

- Não provocar o vómito em vítimas de intoxicação e contactar o centro de informação 

anti-venenos

- Enxugar ou limitar o produto derramado com terra ou areia

- Recolher o produto para recipientes

- Impedir o escoamento do produto para a rede de esgotos, cursos de água ou poços

- Arrefecer o reservatório com água pulverizada quando exposto ao fogo

- Não utilizar água em jacto

- Actuar com pó químico ou CO2

Características do Produto:

Hidróxido de Potássio em 
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Intervenção Geral
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Figura 47 - Cenário de Acidente no Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas. 
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Figura 48 - Vias alternativas ao Cenário de Acidente no Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas. 
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Quadro 67 - Fita do Tempo do Cenário de Acidente no Transporte Rodoviário de Matérias Perigosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12-Mai 17.15h
Despiste de veículo de transporte de Hidróxido de Potássio em solução, no 

IC2, perto da povoação de Arrifana.

12-Mai 17.16h Alerta por parte de populares para o CODU.

12-Mai 17.20h

BVCN e GNR-Destacamento de Trânsito de Coimbra são informados da 

ocorrência pelo CDOS.

BVCN enviam para o local um VSAT, saindo em simultâneo o veículo INEM 

estacionado nas instalações do BVCN.

12-Mai 17.25h
VSAT dos BVCN e INEM chegam ao TO.

Evacuação do condutor do veículo que se encontra em estado grave.

12-Mai 17.27h

Reconhecimento e Ponto de Situação Táctica.

O COS - chefe da viatura VSAT - após reconhecimento, efectua Ponto de Situação 

Táctico ao Comando dos BVCN e ao COM.

12-Mai 17.29h

COS solicita ao CDOS equipa de intervenção em matérias perigosas.

Após solicitação do COS, o CDOS acciona para o local uma Equipa de Intervenção 

em Matérias Perigosas.

12-Mai 17.36h

É definido o Posto de Comando Operacional Conjunto (PCOC) a Norte do local de 

sinistro. São iniciadas as acções para alertar e assistir a povoação em risco (Arrifana), 

recomendando a população a manter-se nas suas residências e acompanhar via rádios 

locai

12-Mai 17.42h
GNR inicia definição de desvios de trânsito do troço do IC2  e cortes de 

estrada para desvio de trânsito da povoação da Arrifana, em risco.

12-Mai 17.44h COM informa o Presidente da CM de Condeixa-a-Nova.

12-Mai 17.49h
Presidente da CM de Condeixa-a-Nova convoca Estrutura de Controlo e 

Coordenação (ECC) com vista à activação do PMEPCCN.

12-Mai 17.58h Chegada da Equipa de Intervenção em Matérias Perigosas.

12-Mai 18.15h
São estabelecidos contactos com Órgãos de Comunicação Social para 

divulgação de informação.

12-Mai 18.28h

Chegada de equipa de técnicos da empresa responsável pelo transporte que 

inicia os procedimentos para a colmatação da fuga e recolha do produto 

derramado.

12-Mai 20.48h Inicio da desmobilização dos meios.
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Figura 49 - Procedimentos de Actuação e Gestão de Emergência em caso de Acidente no Transporte Rodoviário de 

Mercadorias Perigosas. 
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6.3. Cenário Hipotético de Incêndio Florestal 

A significativa mancha florestal do Município, torna 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, optimizar tempos de resposta e minimizar as suas consequências.  

 

SITREP (Situation Report) 

Hora: 11.30h; 

Dia: 20 de Agosto; 

Local: Pinhal do Gaio, próximo da localidade de Casal do Missa; 

Orientação e Velocidade do Vento: NNE – 40km/h; 

Temperatura: 33o C. 

 

Ocorrência: Incêndio Florestal. 

 

Consequências Imediatas: 

Mortos – 0; 

Feridos Graves – 0; 

Feridos Ligeiros – 0. 

 

Agentes de Protecção Civil Intervenientes: 

Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra; 

Comandante Operacional Municipal; 

Serviço Municipal de Protecção Civil de Condeixa-a-Nova; 

Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova; 

Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Condeixa-a-Nova; 
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Descrição do Cenário Hipotético 

No dia 20 de Agosto, pelas 11.30h, o CDOS de Coimbra recebe uma chamada de alerta a informar 

sobre a existência de uma coluna de fumo na zona do Pinhal do Gaio, na Freguesia de Ega. De salientar 

que no dia em questão o alerta para o Distrito de Coimbra dado pela ANPC encontra-se em Amarelo, 

o que significa existência de risco para determinadas actividades, dependentes da situação 

meteorológica. Com este alerta deverão estar 25% dos efectivos de prontidão em duas horas a nível 

Distrital (ANPC, 2009). 

O operador do CDOS alerta de imediato os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, para que 

estes procedam ao reconhecimento e confirmação da respectiva ocorrência. Aquando a chegada de uma 

equipa dos BVCN é confirmado o incêndio, na localidade de Casal do Missa, na zona do Pinhal do Gaio. 

De seguida, chegam duas VLCI dos BVCN. 

Após a fase de reconhecimento, o Comandante das Operações de Socorro (COS), o 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 30km/h, a soprar de Nordeste para Sudoeste, e temperatura de 31o), bem como um coberto 

vegetal denso, composto principalmente por pinheiro bravo e um solo coberto por uma densa camada 

de manta morta, informa o Comandante dos BVCN 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 

acciona de imediato meios de APC externos ao Município. 

Chegam também ao local elementos do Posto Territorial da GNR de Condeixa-a-Nova que preparam a 

evacuação do lugar de Casal do Missa e Casal dos Ferreiros (Município de Soure) em articulação com o 

Corpo de Bombeiros. Passados 10 minutos chega ao local o COM. 

De seguida, por indicação do COS, é colocado o Posto de Comando Operacional (PCO), no 

entroncamento da EM1119 com a EM607-2 (Figura 50). A Zona de Apoio Logístico é instalada na 

EM607-02 próximo da localidade de Casével. 

Perante este cenário o COS contacta o CDOS com vista à mobilização de mais meios externos, sendo 

que de imediato contacta directamente o CODIS, efectuando 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, o incêndio avança, contudo os APC conseguem fazê-lo contornar a 

localidade de Casal do Missa por SE.  

O COS toma conhecimento da existência de um segundo foco de incêndio. Posto isto, o Presidente da 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, em articulação com o COM e o SMPC, convoca a Comissão 

Municipal de Protecção Civil tendo em vista a activação do PMEPCCN, dada a rápida propagação do 

incêndio a uma área estimada superior a 100 ha. 

O COS informa o CDOS deste segundo foco, que de imediato mobiliza os meios adequados às 

características da ocorrência. 
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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.  

Com a chegada dos meios externos, o COS procede a uma reorganização da estratégia, articulando os 

meios. 

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 20.15, 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 envolvidas se possa analisar todas as possíveis falhas. 

Neste domínio apresenta-se no Quadro 68 a fita de tempo do cenário de incêndio florestal descrito 

anteriormente. 
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Figura 50 - Cone de Propagação relativo a Cenário de Incêndio Florestal no Município de Condeixa-a-Nova 
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Quadro 68 – Fita de Tempo do Cenário de Incêndio Florestal 

 

(Continua) 

  

20-Ago 11.30h

Alerta  para o CDOS.

É dado o alerta para o CDOS - Coimbra, acerca de uma coluna de fumo na zona do Pinhal do 

Gaio, perto da povoação de Casal do Missa, na Freguesia de Ega.

20-Ago 11.32h

CDOS recebe a chamada, retira os dados mais relevantes e acciona os meios.

O CDOS - Coimbra alerta de imediato o Corpo de Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-

Nova  para que estes procedam ao reconhecimento no local.

20-Ago 11.48h

Chegada dos Meios ao TO.

Chegada ao local de dois VLCI e um VFCI dos BVCN. O Comandante de Operações de 

Socorro (elemento dos bombeiros mais graduado no teatro de operações), procede à marcha 

geral 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 o Corpo de Bombeiros e para o CDOS - Coimbra, alertando que o 

incêndio se propaga a grande velocidade, e como tal irá necessitar de mais meios.

20-Ago 11.52h O CDOS - Coimbra mobiliza meios externos adequados à ocorrência.

20-Ago 12.00h

Chegada da GNR.

Por indicações do COS, a GNR prepara-se para evacuar em caso de necessidade as 

populações que habitam próximas da povoação de Casal do Missa e Casal dos Ferreiros, como 

medida preventiva.

20-Ago 12.10h Chegada do COM ao TO.

20-Ago 12.12h
O COS define a Zona de Concentração e Reserva e o Posto de Comando 

Operacional (PCO).

20-Ago 12.20h

Chegada de Reforços.

Meio mobilizados pelo CDOS - Coimbra chegam à frente de combate e recebem as ordens 

pelo canal de comunicações.

20-Ago 12.35h

Pedido de reforços.

O COS contacta o CDOS - Coimbra e solicita reforço de pessoal e meios. 

O COS contacta directamente o CODIS actualizando o ponto de situação e também dá 

indicações para o quartel para a saída de mais meios.

20-Ago 13.45h

Defesa Perimétrica.

Após uma forte tentativa para parar o incêndio, os operacionais conseguem evitar que ele 

atinja a localidade de Casal do Missa.

20-Ago 14.30h

Segundo Foco de Incêndio .

O COS tem conhecimento da existência de um segundo foco de incêndio, desta feita a Este da 

localidade de Casal da Missa  e comunica de imediato ao CDOS - Coimbra sobre este 

acontecimento.

20-Ago 14.35h

O Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova no TO.

O Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova convoca a Comissão Municipal de 

Protecção Civil, para equacionar a activação do PMEPCCN, visto que se estima a rápida 

extensão do incêndio a uma área superior aos 100 ha.

20-Ago 14.47h CDOS - Coimbra acciona mais meios.

20-Ago 15.10h

Reorganização.

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 mais meios. 
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20-Ago 16.35h

Chegada de Reforços.

O COS informa os meios mobilizados pelo CDOS - Coimbra do canal de comunicações a usar 

e dá-lhes indicações ajudar na contenção dos flancos.

20-Ago 18.35h
O incêndio é dado como circunscrito.

Incêndio impedido de avançar e propagar-se para fora dos limites já atingidos.

20-Ago 19.30h
O incêndio é dado como dominado.

Incêndio já não se propaga e as chamas ainda existentes não afectam os combustíveis vizinhos.

20-Ago 20.15h

O incêndio está extinto.

Principais focos de incêndio estão apagados, mantendo-se somente, dentro do perímetro, 

pequenos focos de combustão.

20-Ago 20.30h

Inicia-se operações de rescaldo e vigilância activa no perímetro delineado de 

segurança.

 São eliminados ou isolados pequenos focos de combustão, garantindo-se que os mesmo não 

reacendem.

20-Ago 22.00h

Debriefing.

O dispositivo de comando operacional mobiliza-se para o quartel dos BVCN, para realizar o 

Debriefing  da ocorrência. O Presidente da Câmara, assessorado pelo Vereador com delegação 

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.



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL 

184 

Figura 51 - Procedimentos de Actuação e Gestão de Emergência em caso de Incêndio Florestal. 
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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 protecção civil do Município de 

Condeixa-a-Nova. 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 susceptível de ser utilizada em fases de prevenção, emergência e reabilitação. 

De referir ainda que toda a informação cartográfica usada neste documento se encontra preparada para 

ser integrada numa plataforma dinâmica de informação geográfica para monitorização e gestão de 

situações de emergência e protecção civil. 

 

  


