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Parte I - Enquadramento Geral do Plano 

 

1. Introdução  

 

A protecção civil é 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 

plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos da 

Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua 

execução, de forma descentralizada, sem prejuízo do apoio mútuo entre 

organismos e entidades do mesmo nível ou proveniente de níveis superiores 

(Lei n.º 80/2015, de 3 de Agosto). 

 

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) tem a responsabilidade da 

prossecução das atividades de proteção civil no âmbito municipal. Um dos 

pilares do Município centra-se na garantia da saúde e segurança dos 

munícipes, tal como, gerir os diferentes serviços e infraestruturas 

presentes. Desta forma, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

institui valiosos instrumentos de apoio e coordenação de ações em situação 

de emergência. 

 

O PMEPC rege-se segundo as diretivas, critérios e normas técnicas relativas 

à elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil 

da Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho, do manual de apoio à elaboração 

e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil, tal como, 
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pelo disposto na Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 80/2015, de 3 de 

Agosto). 

 

Um dos objectivos principais na elaboração do PMEPC foi a sua adaptação 

às necessidades operacionais do Município,  efectuando-se uma recolha 

criteriosa de informação no âmbito dos riscos, bem como a uma definição 

clara de conceitos e procedimentos. De forma a tornar o PMEPC um 

documento estruturante foi dada especial relevância às indicações de cariz 

operacional, acautelando a sua flexibilidade de maneira a se adaptarem à 

multiplicidade de situações que possam surgir.  

Nas actividades de proteção civil, verificam-se os princípios de prevenção e 

precaução, os riscos serem antecipados de forma a eliminar as suas causas 

ou reduzir as suas consequências, e o princípio da unidade de comando, 

que determina que todos os agentes actuam, no plano operacional, 

articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respectiva 

dependência hierárquica e funcional.  

 

Elaborado pelo SMPC, o PMEPC de Vagos é um Plano Geral, 

corresponde a um conjunto de procedimentos e medidas adaptadas ao 

concelho, concebidas para usar em caso de emergência, mitigando as 

consequências do acontecimento em qualquer local pertencente ao mesmo. 

O Diretor do plano é o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, sendo 

substituído, na sua ausência ou impedimento, pelo Sr. Vice-Presidente da 

Câmara. A coordenação operacional do plano será executada pelo 

Comandante Operacional Municipal de Vagos. 

 

 

O PMEPC após parecer favorável da Comissão Municipal de Proteção 

Civil (CMPC) e aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC) 

entra em vigor, no primeiro dia útil seguinte à publicação em Diário da 

República da respetiva declaração de aprovação.  
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2. Âmbito de aplicação  

  

Em conformidade com a resolução n.º 25/2008, de 18 de julho, da 

Comissão Nacional de Proteção Civil, o PMEPC cinge-se ao Concelho Vagos, 

de âmbito de aplicação territorial e administrativo. Plano de âmbito 

municipal, abrange as 8 freguesias do Município, com área aproximada de 

16.465 hectares. O Concelho de Vagos, relativamente à nomenclatura das 

unidades territoriais, localiza-se na Região Centro, NUT II, na zona sul do 

distrito de Aveiro, e NUT III da Unidade Territorial do Baixo Vouga. 

 

 
  FIGURA 1. Enquadramento Geográfico do Concelho de Vagos. 

 

Pretende-se com o PMEPC, clarificar e definir as atribuições e 

responsabilidades da competência do subsistema municipal de proteção 
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civil, estabelecer procedimentos de alerta e aviso em situações de acidente 

grave ou catástrofe. Pretende-se igualmente, fornecer orientações e definir 

bases e princípios gerais para programas de treino e avaliação dos Agentes 

de proteção civil, bem como, assegurar o controlo das operações de âmbito 

municipal.  

 

O Presidente da Câmara Municipal de Vagos, enquanto Autoridade Municipal 

de Proteção Civil, tem competência para declarar a situação de alerta de 

âmbito municipal. Após a declaração de situação de alerta será reunida a 

CMPC e, quando se verifique, estabelecida a ativação do PMEPC.  

As condições suscetíveis de proceder á ativação do Plano apresentam-se 

descritas no ponto 7, do conjunto de ações resulta a posterior 

operacionalização de emergência. 
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3. Objetivos gerais  

 

O PMEPC de Vagos pretende organizar a intervenção das entidades e 

recursos disponíveis, com responsabilidade na área de Proteção Civil, na 

iminência ou ocorrência de situações de acidente grave ou catástrofe que se 

possam gerar ou ter influência na área do Município.  

O PMEPC estabelece o quadro orgânico e funcional de intervenção em 

situações de acidente grave ou catástrofe, bem como o dispositivo de 

funcionamento dos diversos serviços intervenientes em situação de 

emergência, bem como, a coordenação entre as várias forças intervenientes 

no Plano. Define os mecanismos que permitem a gestão dos meios e 

recursos para intervir em situações de emergência.  

 

O PMEPC insere-se na organização nacional de emergência e articula-se 

com os níveis de Proteção Civil Distrital (Comando Distrital de Operações de 

Socorro - CDOS), na eventualidade de ocorrência de um acidente de 

dimensão tal que ultrapasse com intensidade apreciável os limites do 

concelho, ou a capacidade de intervenção do Serviço Municipal de Proteção 

Civil - SMPC.  

 

O PMEPC de Vagos, objeto de exercício frequente e atualização periódica de 

forma a testar a sua operacionalidade, apresenta os seguintes objetivos no 

domínio da avaliação de riscos e da informação das populações: 

! Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os 

meios indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um 

acidente grave ou catástrofe;  

! Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a 

desenvolver;  

! Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários 

organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de 

proteção civil;  
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! Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior 

eficácia e rapidez de intervenção das entidades intervenientes;  

! Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um 

acidente grave ou catástrofe;  

! Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de 

preparação e de prontidão necessário à gestão de acidentes graves 

ou catástrofes; 

! Minimizar a perda 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;  

! Promover a implementação de mecanismos e meios de deteção 

precoce dos riscos naturais com maior suscetibilidade de ocorrência;  

! Analisar e avaliar regularmente a probabilidade de ocorrência no 

concelho de situações associadas aos riscos tecnológicos; 

! Promover a informação das populações através de ações de 

sensibilização, tendo em vista a sua preparação, a assunção de uma 

cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta à 

emergência. 

 

 

O pleno funcionamento e aplicação do plano dependem fundamentalmente 

da concretização dos objetivos apresentados e constante atualização de 

acordo com as vulnerabilidades do Concelho. 
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4. Enquadramento legal 

 

A elaboração e consequente implementação do PMEPC encontra

devidamente regulamentada na legislação, desde a organização das 

entidades com competências no âmbito de Proteção Civil, assim como,

normas de construção e elaboração do Plano e legislação referente a 

diversas situações de emergência e de segurança de infraestruturas.

 

No ponto 8 da Secção III, da Parte IV do PMEPC de Vagos, apresentam

enumerados os vários diplomas legais refere

implementação do plano. A figura abaixo indicada apresenta os principais 

diplomas regulamentares das atividades de proteção civil de âmbito 

nacional, distrital e municipal.

 

     

FIGURA 2. Organigrama da atividade de Proteção Civil e legislação 

 

 

A atividade da  Proteção  Civil  Municipal  e  as  diversas  atividades 

desenvolvidas  neste  âmbito  são  enquadradas  normativamente  pelos 

seguintes diplomas: 

Municipal Enquadramento institucional e operacional da Protecção Civil de âmbito  municipal 

Distrital

Nacional               Lei de Bases da Protecção Civil (Lei n.º 27/2006 

Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro

Resolução 25/2008 Comissão Nacional de Proteção Civil
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A atividade da  Proteção  Civil  Municipal  e  as  diversas  atividades 

desenvolvidas  neste  âmbito  são  enquadradas  normativamente  pelos 

Enquadramento institucional e operacional da Protecção Civil de âmbito  municipal 
(Lei n.º 65/2007)

Lei de Bases da Protecção Civil (Lei n.º 27/2006 

Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro

(Decreto-Lei n.º 134/2006)

Resolução 25/2008 Comissão Nacional de Proteção Civil

 

 

A elaboração e consequente implementação do PMEPC encontra-se 

devidamente regulamentada na legislação, desde a organização das 

entidades com competências no âmbito de Proteção Civil, assim como, as 
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diversas situações de emergência e de segurança de infraestruturas. 

No ponto 8 da Secção III, da Parte IV do PMEPC de Vagos, apresentam-se 
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implementação do plano. A figura abaixo indicada apresenta os principais 

diplomas regulamentares das atividades de proteção civil de âmbito 

 

Organigrama da atividade de Proteção Civil e legislação 

A atividade da  Proteção  Civil  Municipal  e  as  diversas  atividades 

desenvolvidas  neste  âmbito  são  enquadradas  normativamente  pelos 

Enquadramento institucional e operacional da Protecção Civil de âmbito  municipal 
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! Lei 80/2015 de 3 de Agosto - Transfere competências dos governos 

civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração 

Pública 

! Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro - Enquadramento Institucional e 

operacional de proteção civil no âmbito municipal 

! Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho - Sistema Integrado de 

Operações de Proteção de Socorro, alterado pelo Decreto-Lei 

114/2011 de 30 de novembro e Decreto-Lei 72/2013 de 31 de maio  

! Lei n.º 27/2006, de 3 de julho - Lei de Bases de Proteção Civil 

! Resolução nº 25\2008 - Comissão Nacional de Proteção Civil, de 18 

de julho de 2008 - Diretiva com as normas de elaboração dos planos 

de emergência 

A atividade  da  Proteção  Civil  Municipal  e  as  diversas  atividades 

desenvolvidas  neste  âmbito  são  também  enquadradas  normativamente 

pelos diplomas que integram o Anexo B ao Plano.  

 

4.1 Proteção Civil Municipal   

 

A lei de bases da Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, define, o 

enquadramento, a coordenação, direção e execução das medidas de 

proteção civil, define importantes conceitos como, acidente grave e 

catástrofe. O Diploma define também importantes conceitos como situação 

de alerta, contingência e calamidade. No âmbito do Município este diploma 

clarifica também, as responsabilidades das Comissões Municipais de 

Proteção Civil e do Presidente da Câmara Municipal.  

 

A lei n.º 27/2006 define os objetivos fundamentais da Proteção Civil que 

pretendem:  

! Prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de 

catástrofe deles resultantes 

! Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das 

ocorrências descritas na alínea anterior 
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! Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo 

proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado 

interesse público 

! Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas 

afetadas por acidente grave ou catástrofe. 

 

O enquadramento institucional e operacional da proteção civil no 

âmbito municipal e a organização dos serviços municipais de proteção civil 

(SMPC) encontram-se regulamentados através da Lei n.º 65/2007, de 12 de 

novembro, assim como, competências do comandante operacional 

municipal. O diploma define também, os objetivos e domínios de atuação da 

Proteção Civil Municipal: 

• Prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe deles resultantes 

• Atenuar na área do Município os riscos coletivos e limitar os seus 

efeitos no caso das ocorrências descritas na alínea anterior 

• 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 afetadas por acidente grave ou catástrofe. 

 

A Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, estabelece de que, em cada 

Município existe uma Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), 

organismo que assegura que todas as entidades e instituições de âmbito 

municipal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e 

assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se 

articulam entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão 

da ocorrência em cada caso concreto. O referido diploma, relativamente ao 

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), estabelece também as suas 

competências: 

! Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emergência 

e os planos especiais, quando estes existam 
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! Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC 

! Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos 

recursos existentes no concelho, com interesse para o SMPC 

! Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e 

consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam 

afetar o Município, em função da magnitude estimada e do local 

previsível da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a 

prevenir, quando possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar 

os efeitos das suas consequências previsíveis 

! Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 

ocorridas no Município, bem como sobre elementos relativos às 

condições de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às 

respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso 

das ações empreendidas em cada caso 

! Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em 

situação de emergência 

! Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em 

situação de emergência 

! Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execução 

de exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz de 

todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil 

! Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 

soluções que considere mais adequadas. 

 

A Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, estabelece as competências, 

relativamente á figura do Comandante Operacional Municipal (COM), o qual 

depende Hierarquicamente e funcionalmente do Presidente da Câmara 

Municipal.  
A Resolução 25/2008 de 18 de julho define os critérios e normas de 

elaboração dos Planos Gerais de Emergência, de âmbito Municipal, Distrital, 

Regional, Nacional e Planos Especiais, assim como, a sua periodicidade de 

revisão e realização de simulacros ou exercícios. 
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4.2 Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

 
O Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), 

regulamentado através do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, é um 

conjunto de estruturas, normas e procedimentos que asseguram que todos 

os agentes de Proteção Civl atuam, no plano operacional, articuladamente 

sob um comando único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica 

e funcional. O SIOPS visa responder a situações de iminência ou de 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe.  

 

4.3 Resumo de Enquadramento Legal do PMEPC de Vagos 

 
O presente subcapítulo apresenta, resumidamente, o enquadramento legal 

do PMEPC. O planeamento das situações e emergência, a atividade 

desenvolvida pelos agentes de Proteção Civil e respetivas 

responsabilidades, importa referir: 

! A autoridade municipal de Proteção Civil, o Presidente da Câmara 

Municipal de Vagos, compete-lhe, a nível do Concelho, declarar a 

situação de alerta, convocar as reuniões da CMPC e solicitar a 

intervenção das Forças Armadas, via ANPC. 

! Ao Comandante Operacional Municipal de Vagos compete coordenar 

as operações de caráter municipal, previstas no PMEPC de Vagos, sob 

supervisão hierárquica do Presidente da Câmara Municipal.  

! A CMPC, em situações de emergência, terá de se articular com os 

Centros de Coordenação Operacional e Comandos de Operações de 

Socorro – Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. 

! O Serviço Municipal de Proteção Civil detém a responsabilidade da 

realização de estudos técnicos, com vista à identificação, análise e 

resolução de riscos tecnológicos, naturais e sociais. 
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5. Antecedentes do processo de planeamento  

 

O PMEPC obteve parecer da então Delegação Distrital de Proteção de 

Aveiro (DDPC) do Ex-SNPC em setembro de 2001, tendo sido aprovado pela 

CNPC em janeiro de 2002. Os exercícios teste ao Plano, não tendo sido 

possível reunir informação relativamente à sua implementação, os mesmos 

não serão referidos. 

O Plano foi ativado em janeiro de 2013, devido às intempéries, e 

respectivas consequências. 

 

A presente versão esteve sujeita a consulta pública de 4 de junho de 2015 a 

5 de julho de 2015, obteve parecer prévio favorável em reunião da CMPC  

de 20 de Novembro de 2015.    

O Presente plano foi elaborado, com base na Legislação em vigor e em 

cumprimento com a resolução n.º 25/2008 da Comissão Nacional de 

Proteção Civil, Diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para a 

elaboração e operacionalização de planos de emergência de Proteção Civl, 

de 18 de julho de 2008 (DR II Série, n.º 138).  
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6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do 
Território   

O ordenamento do território

ocupações, no potenciar do aproveitamento das infraestruturas existentes e 

no assegurar da preservação de recursos limitados. A sua eficácia está 

diretamente relacionada com a sua escala e área de aplicação, Naciona

Distrital e Municipal. Os instrumentos de ordenamento apresentam

hierarquizados de acordo com a dimensão do território de atuação. 

 

Um País bem ordenado pressupõe a interiorização de uma cultura baseada 

na compreensão do valor inestimável do ordenam

suporte da qualidade de vida, da competitividade e da atratividade do 

O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica, 

estabelece as grandes opções com relevância para a organização do 

território nacional.  

 

Os Planos de Ordenamento do território, de cariz municipal, concretizam os 

propósitos nacionais, regionais e intermunicipais. Na sua essência 

distinguem-se em: Planos Diretores Municipa

Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP).

 

Instrumento 
De Ordenamento 

Responsável de execução

FIGURA 3. Resumo dos Instrumentos de Planeamento e Entidades Responsáveis.

PDM

PU

PP
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com Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do 

território consiste na gestão e no planeamento das 

ocupações, no potenciar do aproveitamento das infraestruturas existentes e 

no assegurar da preservação de recursos limitados. A sua eficácia está 

diretamente relacionada com a sua escala e área de aplicação, Naciona

Distrital e Municipal. Os instrumentos de ordenamento apresentam

hierarquizados de acordo com a dimensão do território de atuação. 

aís bem ordenado pressupõe a interiorização de uma cultura baseada 

na compreensão do valor inestimável do ordenamento do território como 

suporte da qualidade de vida, da competitividade e da atratividade do 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica, 

des opções com relevância para a organização do 

Os Planos de Ordenamento do território, de cariz municipal, concretizam os 

propósitos nacionais, regionais e intermunicipais. Na sua essência 

se em: Planos Diretores Municipais (PDM), Planos de 

Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP). 

Responsável de execução Responsável de Aprovação

Resumo dos Instrumentos de Planeamento e Entidades Responsáveis.

Município Assembleia Municipal

Município Assembleia Municipal

Município Assembleia Municipal

 

 

com Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do 

consiste na gestão e no planeamento das 

ocupações, no potenciar do aproveitamento das infraestruturas existentes e 

no assegurar da preservação de recursos limitados. A sua eficácia está 

diretamente relacionada com a sua escala e área de aplicação, Nacional, 

Distrital e Municipal. Os instrumentos de ordenamento apresentam-se 

hierarquizados de acordo com a dimensão do território de atuação.  

aís bem ordenado pressupõe a interiorização de uma cultura baseada 

ento do território como 

suporte da qualidade de vida, da competitividade e da atratividade do País. 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica, 

des opções com relevância para a organização do 

Os Planos de Ordenamento do território, de cariz municipal, concretizam os 

propósitos nacionais, regionais e intermunicipais. Na sua essência 

is (PDM), Planos de 

Responsável de Aprovação 

 
Resumo dos Instrumentos de Planeamento e Entidades Responsáveis. 

Assembleia Municipal

Assembleia Municipal

Assembleia Municipal
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Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) apresentam os 

seguintes objetivos gerais: 

! Definir diretrizes para o uso, ocupação e transformação do território, 

num quadro de opções estratégicas; 

! Desenvolver, as opções constantes do programa nacional da política 

de ordenamento do território e dos planos sectoriais; 

! Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento 

territorial e de quadro de referência para a elaboração dos planos 

especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território. 

 

A elaboração do PMEPC de Vagos implica também o conhecimento e a 

integração de distintos instrumentos de gestão e ordenamento do território, 

atualmente em vigor no Concelho, como: 

• Plano Diretor Municipal (PDM) - Estabelece através do seu 

regulamento os princípios, orientações e regras a que deverá 

obedecer a ocupação, uso e transformação do solo. Nos termos e 

para os efeitos previstos na alínea d) do n.º 4 do artigo 148.º do 

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de Maio, publicou-se a 

deliberação da Assembleia Municipal que aprovou a 1.ª Revisão do 

Plano Diretor Municipal (Aviso 8076/2009 de 14 de abril). 

• Plano de Pormenor de S. Sebastião — Nos termos da alínea d) do 

n.º 4 do artigo 148º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 

de Maio, que aprova o plano, o Regulamento, a Planta de 

Implantação e a Planta de Condicionantes do Plano de Pormenor de 

S. Sebastião. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 192/97 - A Assembleia 

Municipal de Vagos aprovou, em 24 de abril de 1997, a revisão do 

Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, aprovado pelo 

despacho do Secretário de Estado da Administração Local e do 

Ordenamento do Território de 15 de junho de 1989, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, de 20 de julho de 1989. 
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• Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza — pelo 

disposto na alínea d) do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, publicou-se a deliberação da 

Assembleia Municipal que aprovou o Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial de Soza.  

1. Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza — 

Parcela A, nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) 

do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de Maio, publica-se, através do aviso n.º 

19195/2009, a deliberação da Assembleia Municipal que 

aprovou o Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza 

— Parcela A, o regulamento, a planta de implantação e a 

planta de condicionantes. 

2. Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza — 

Parcela B, nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) 

do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de Maio, publica-se, através do aviso n.º 

4316/2014, a deliberação da Assembleia Municipal que 

aprovou o Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza 

— Parcela B, o regulamento, a planta de implantação e a 

planta de condicionantes. 

3. Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza — 

Parcela F, nos termos e para efeitos do disposto na alínea d) 

do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

80/2015, de 14 de Maio, publica-se, através do aviso n.º 

5181/2010, a deliberação da Assembleia Municipal que 

aprovou o Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza 

— Parcela B, o regulamento, a planta de implantação e a 

planta de condicionantes. 
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• Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2001 - A Assembleia 

Municipal de Vagos aprovou, em 25 de fevereiro de 2000, uma 

alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos, 

aprovado pela deliberação da Assembleia Municipal de Vagos de 26 

de fevereiro de 1993 e publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 256, de 2 de novembro de 1993.   
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ílhavo, plano do 

concelho limítrofe em vigor, cuja articulação se fará preferencialmente ao 

nível de operações em acidentes graves ou catástrofes, cujas consequências 

se façam sentir no concelho da Vagos, através de comunicação direta entre 

os diretores respetivos e/ou via CODIS. Esta inter-relação permitirá a 

tomada de decisão relativamente à ativação dos respetivos planos de 

emergência. 

O Plano Distrital de Emergência serviu também de referência e esta 

articulação traduziu-se, no que respeita aos instrumentos de planeamento 

de emergência, na recolha de informação de base relativa à análise de 

riscos e vulnerabilidades e ainda em sinergias no domínio dos meios e 

recursos a incluir na organização da resposta e nas diferentes áreas de 

intervenção. 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

do Concelho de Vagos (2013 – 2017) - Plano especial que pormenoriza a 

análise de um dos mais significativos riscos do concelho, o risco de incêndio 

florestal. Permite identificar as áreas com maior risco e vulnerabilidade aos 

incêndios florestais, assim como, as áreas onde se registam classes de 

perigosidade alta ou muito alta, e respetivas medidas especiais de proteção.   
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7. Ativação do Plano  

7.1. Competência para ativação do Plano  

Tem competência para ativar o Plano Municipal de Emergência do Concelho 

a Comissão Municipal de Proteção Civil, nas situações de especial 

complexidade e iminência ou ocorrências de acidente grave ou catástrofe, 

de acordo com a alínea c) do n.º3 da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro. 

As decisões da CMPC são aprovadas por maioria simples. Para ativar o 

PMEPC de Vagos, o Presidente da Câmara Municipal reunirá com o 

Comandante Operacional Municipal (COM), GNR e Comandante do Corpo de 

Bombeiros, sendo esta, ratificada á posteriori pelo Plenário da CMPC.  

 

O Comandante Operacional Municipal, em situação de acidente ou 

catástrofe, deve avaliar a gravidade do mesmo e, caso se verifique 

necessário (art.º3 da Lei n.º27/2006 de 3 de julho), informar o Presidente 

da Câmara Municipal e Diretor do Plano. A convocação imediata da CMPC é 

competência do Presidente do Município, que na sua impossibilidade ou 

ausência, è delegada no Vice-Presidente da Câmara Municipal, que é o seu 

substituto, por inerência legal. 

 

A publicitação das decisões de ativação ou termo, do Plano, incluindo a 

obrigatoriedade de comunicação ao CDOS e Municípios vizinhos, fica 

automaticamente assegurada através do responsável do Gabinete de 

Proteção Civil, com recurso aos meios expeditos que se afigurem 

necessários, via telefónica, sendo posteriormente divulgadas essas decisões 

nos meios de comunicação do Município (jornais e rádio) e do Gabinete de 

Comunicação Câmara (página da internet). 
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7.2. Critérios para  ativação do Plano  

É critério para a ativação do Plano Municipal de Emergência do 

Concelho, sempre que se verifique a iminência ou ocorrência de situações 

de Acidente  Grave ou Catástrofe, definidos no art.º3 da Lei n.º 80/2015, de 

3 de Agosto. O Plano Municipal de Emergência é ativado, quando existe 

iminência ou ocorrência de uma situação de acidente grave ou catástrofe, 

da qual se prevejam danos elevados para as populações, que justifiquem a 

adoção imediata de medidas excecionais de prevenção e planeamento. 

Os critérios para ativar o PMEPC regem-se essencialmente pela Diretiva 

Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007, de 06/02, e pela Diretiva 

Operacional Nacional 1/ANPC/2010 (quadros em ANEXO C).  

 

Quadro 1. Critérios para a ativação do Plano 

    
G

ra
u

 d
e
 G

ra
v
id

a
d

e
 

 
 

MODERADA ACENTUADA CRÍTICA 

 

• Danos verificados 
• Pessoal 

especializado 
técnico necessário  

• Pequeno impacte 
no ambiente sem 
efeitos definitivos 

• Tratamento médico 
essencial, sem 
vítimas mortais 

• Hospitalizações 
• Deslocação de 

pessoas durante 1 
dia 

• Perda financeira 
ligeira 

 

• Danos significativos, 
necessários recursos 
externos  

• Recurso para suporte 
ao pessoal de apoio 

• Funcionamento 
parcial da 
comunidade  

• Elevado número de 
feridos e de 
hospitalizações 

• Deslocação de 
inúmeras pessoas 
superior a 1 dia 

• Vítimas mortais 
• Perda financeira 

significativa e 
assistência financeira 
necessária. 
 

 
• Número elevado de 

feridos e 
hospitalizações 

• Deslocação em 
grande escala por 
longos períodos 

• Significativo número 
de vítimas mortais. 

• Pessoal de apoio e 
reforço necessário. 

• A comunidade 
cessa 
funcionamento sem 
suporte significativo. 

• Impacte ambiental 
significativo e ou 
danos 
permanentes. 

• Situação crítica. 
 

G
ra

u
 d

e
 P

ro
b

a
b

il
id

a
d

e
 

ELEVADA 

Declaração de 

situação de 

alerta 

Ativação do 

Plano 

Ativação do 

Plano 

• Expectável que ocorra em 
quase todas as 
circunstâncias 

• Provável nível elevado de 
incidentes  

• E ou fortes evidências 
• E ou forte probabilidade 

de ocorrência 
• Pode ocorrer uma vez por 

ano ou mais 

CONFIRMADA 
Declaração de 

situação de 

alerta 

Ativação do 

Plano 

Ativação do 

Plano • Ocorrência real 
verificada 

AGRAVAMENTO - 
CONFIRMADA Ativação do 

Plano 
Plano ativado Plano ativado 

Agravamento da ocorrência 
real confirmada 
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Assim, a CMPC ativará o PMEPC quando, o grau da gravidade da ocorrência 

real seja acentuada ou crítica e/ou que probabilidade de ocorrência da 

mesma seja elevada, confirmada ou superior.  

 

Após a declaração de situação de alerta será reunida a CMPC e, quando se 

verifique, estabelecida a ativação do PMEPC municipal. As condições 

suscetíveis de proceder á ativação do Plano apresentam-se descritas no 

ponto 7.2, do conjunto de ações resulta a posterior operacionalização de 

emergência. 

A ativação do Plano, após a convocação da Comissão Municipal de Proteção 

Civil, a desativação, e consequente desmobilização dos meios operacionais, 

são homologadas pelo Presidente após decisão da CMPC. 

 

Dada a transversalidade dos riscos prováveis para o Concelho, apresenta-se 

seguidamente o esquema indicativo de ativação do PME.  
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FIGURA 4. Esquema de ativação do PMEPC de Vagos.
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8. Programa de exercícios  

 
Nos termos do art.º 9 da Resolução n.º 25/2008 da Comissão 

Nacional de Proteção Civil de 18 de julho: 

a) Será organizado um exercício no prazo de 180 dias após 

aprovação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do 

Concelho, preferencialmente de caráter CPX – Exercicio de Postos 

de Comando, podendo ser substituído por um exercício à escala 

real (LIVEX); 

b) Os exercícios serão realizados bienalmente.  
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Fiscalização Municipal 
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Parte II - Organização da Resposta 
 

1. Conceito de atuação  

 
O conceito de atuação dispõe-se estabelecer os princípios orientadores 

a aplicar numa operação de Emergência de  Proteção Civil, assim como as 

tarefas e responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades 

intervenientes  sendo  identificadas  as  respetivas  regras  de  atuação  e 

tipificadas  as  medidas  a  adotar  para  resolver  ou  atenuar  os  efeitos 

decorrentes de um acidente grave ou catástrofe. Pelo exposto, deve 

assegurar-se a criação das condições favoráveis ao empenhamento, rápido 

e eficiente, dos recursos disponíveis, de forma a organizar a resposta para 

as prováveis situações de emergência no concelho.  

 

O Dispositivo identifica os mecanismos de direção, de coordenação política e 

institucional, de comando operacional das organizações, das entidades e 

forças intervenientes, bem com as decorrentes das regras de 

empenhamento e funcionamento. Estas decorrem da legislação específica e 

estatutos próprios em vigor, com especial relevância para a Diretiva 

Operacional Nacional n.º 1, de janeiro de 2010, da ANPC. 

 

No exercício de funções de responsável municipal da política de proteção 

civil, o Presidente da Câmara, Diretor do Plano, deverá assumir a direção 

das operações de proteção civil. Facultando aos agentes de proteção civil, 

organismos e entidades de apoio, os meios necessários e as condições 

indispensáveis para assegurar um conjunto de acções permanentes a 

desenvolver nas diversas fases da emergência. Em situação de alerta, 

contingência e calamidade, criando as condições favoráveis ao 

empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios 

disponíveis no Município. 

Ao nível municipal, verificam-se as seguintes atribuições das estruturas de 

direção (autoridade política de Proteção Civil) e de coordenação (Comissão 

Municipal de Proteção Civil). 
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Quadro 1. Atribuições das Estruturas de Proteção Civil  

ÓRGÃOS ATRIBUIÇÕES 
 Presidente da Câmara Municipal 
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• Compete ao presidente da câmara municipal, no exercício de funções 

de responsável municipal da política de Proteção 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 SMPC e pelos 

restantes Agentes de Proteção Civil de âmbito municipal. 
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 Comissão Municipal de Proteção Civil 

• Acionar a elaboração do plano municipal de emergência de proteção 

Civil, bem como acompanhar a sua execução e remeter para aprovação 

à Comissão Nacional.  

• Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de Proteção 

Civil que sejam desenvolvidas por Agentes públicos.  

• Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique.  

• Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos 

operacionais que contribuam para a eficácia de todos os serviços 

intervenientes em ações de Proteção Civil. 
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Comandante Operacional Municipal 

• Acompanhar permanentemente as operações de proteção 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.  

• Avaliação sobre o material mais adequado à intervenção operacional 

no respetivo Município. 

• Comparecer no local do sinistro sempre que as circunstâncias o 

aconselhem.  

• Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito 

municipal, nas situações previstas no plano de emergência municipal, 

bem como quando a dimensão do sinistro o determine.  
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Sistema de Gestão de Operações 

 
De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de julho, 

sempre que uma força de socorro de uma qualquer das organizações 

integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

(SIOPS) seja acionada para uma ocorrência, o chefe da primeira força a 

chegar ao local assume de imediato o comando da operação e garante a 

construção de um sistema evolutivo de comando e controlo da operação. 

 
 

1.1. Comissão Municipal de Proteção Civil  

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) compreende, 

simultaneamente, a estrutura de coordenação política, institucional e 

operacional, estando constituída e organizada de acordo com a legislação 

em vigor, nomeadamente, nos artigos 3.º e 4.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 

de novembro. 

A Comissão Municipal de  Proteção Civil de Vagos, reúne as seguintes 

entidades:  

! Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

! Comandante Operacional Municipal de Vagos 

! Comandante dos Bombeiros Voluntários Vagos 

! Representante da Autoridade Marítima Local 

! Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro - GNR  

! A Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do 

Baixo Vouga , Diretor do Executivo do ACeS BV 

! Diretor do Hospital da área de influência do Município – Hospital 

Infante Dom Pedro de Aveiro 

! Representante do Centro Distrital da Aveiro do Instituto da 

Segurança Social I.P. 
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São competências da Comissão Municipal de Proteção Civil em 

conformidade com o n.º 3 do Art.º 3 da Lei n.º 65/2007, de 12 de 

novembro: 

“a) Acionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo para 

aprovação pela Comissão Nacional de  Proteção Civil e acompanhar a sua 

execução 

b) Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de  Proteção 

Civil que sejam desenvolvidas por Agentes públicos 

c) Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique 

d) Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, 

ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas 

atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de  

Proteção Civil 

e) Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e 

instituições, incluindo os órgãos de comunicação social.” 

 

O local de funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil 

deverá ser dotado das convenientes condições logísticas necessárias ao seu 

funcionamento e será instalado, inicialmente, no Quartel dos Bombeiros dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, sito na Avenida Dr. Lúcio Vidal, ou 

alternativamente nas instalações do Município afetas ao Serviço Municipal 

de Proteção Civil, sito na rua da Saudade. 

 

Em situações de acidente grave ou catástrofe, dependendo da gravidade e 

da natureza da ocorrência, poderão ser convocados a integrar CMPC, 

representantes de outras entidades como a EDP, a PT, o Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas, Direção Regional de Agricultura 

da Beira Litoral (DRABL), o APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e o 

Veterinário Municipal. 

 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 
Parte II – Organização da Resposta              

 
 

2. Execução do Plano  

 
O Presidente da Câmara Municipal, no uso das competências e 

responsabilidades atribuídas, enquanto responsável máximo pela 

 Proteção Civil a nível Municipal, e diretor do PMEPC, deve assegurar a 

criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, efic

coordenado dos meios. Pretende

riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos, socorrer as pessoas em perigo e 

repor a normalidade no mais curto espaço de tempo possível. 

O diretor do plano tem competências e

atribuídas de: 

• Declarar a situação de alerta

• Presidir à CMPC  

• Dirigir o PMEPC de Vagos

• Declarar o fim da emergência.

 

 

FIGURA 1. Execução do Plano Municipal de Emergência de 

Bombeiros  
Voluntários de 

Vagos
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O Presidente da Câmara Municipal, no uso das competências e 

responsabilidades atribuídas, enquanto responsável máximo pela  

Proteção Civil a nível Municipal, e diretor do PMEPC, deve assegurar a 

criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

se assim, garantir condições para prevenir 

riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos, socorrer as pessoas em perigo e 

responsabilidades legalmente 

 
Proteção Civil de Vagos 

Instituto de 
Segurança 

Social
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2.1. Fase de emergência  

Os quadros seguintes indicam, para os tipos de risco, os principais 

procedimentos a desencadear face a iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe. 

 

Principais Linhas Orientadoras – Risco Sísmico 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Verificada a ocorrência de um sismo, averigua-se a dimensão e 
capacidade de respostas dos Agentes de Proteção civil. Declarada 
a situação de alerta para sismos de escala VII e a prontidão das 
equipas de prevenção e apoio.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Avalia-se a possibilidade de ativação do PMEPC para sismos de 
escala superior a VII, o diretor do Plano (Presidente da Câmara), 
verificada a capacidade operacional comprometida, deverá 
proceder á convocação da CMPC solicitando a ativação do PMEPC. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento e os meios necessários, deverão ser 
acionados os grupos de apoio previstos no sistema municipal de 
proteção civil e as Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 
feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 
SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 
deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Os meios de desobstrução de vias como retroescavadoras e pás 
carregadoras, deverão ativados, e caso existem vias obstruídas, 
iniciar nas principais vias de acesso às zonas sinistradas e vias de 
circulação. Meios adicionais humanos e materiais de reserva 
devem ser estacionados na Zona de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Avaliação da necessidade de transporte de vítimas mortais para 
locais temporários de reunião de mortos, morgues de hospitais 
casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, ou 
outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
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emergência 
- PMEPC 

circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades responsáveis pela ordem pública devem 
proceder de acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III do 
Plano. Evitar pilhagens, prevenir distúrbios e assegurar uma 
resposta adequada à ocorrência. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população, 
da área afetada ou dos indivíduos evacuados, providenciando 
bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 
medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
nas infraestruturas básicas, rede de água, esgotos, luz, gás e 
telecomunicações, e encetados os procedimentos necessários 
para restabelecer o seu normal funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, com transporte dos feridos 
para as unidades hospitalares, população deslocada devidamente 
instalada, com o controlo das ruturas de condutas e estabilização 
primária de infraestruturas, caberá à CMPC indicar desativar o  
PMEPC. 
O município passe para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenando com a corporação de bombeiros os trabalhos. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas Orientadoras – Risco de Cheias, Inundações e Transgressões Marítimas 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Verificados os alertas emitidos, a dimensão da ocorrência, deverá 
o Presidente alertar as equipas de prevenção e apoio, e avaliar a 
declaração da situação de alerta municipal. 

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

O grau de gravidade da situação, a capacidade operacional 
comprometida, o diretor do Plano (Presidente da Câmara), 
deverá proceder á convocação da CMPC solicitando a ativação do 
PMEPC. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Se necessário são ativadas as equipas de intervenção previstos 
no sistema municipal de proteção civil e ativação das equipas das 
Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 
feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 
SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 
deliberar se necessário. 
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Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Os meios de desobstrução de vias como retroescavadoras e pás 
carregadoras, deverão ativados, e caso existem vias obstruídas, 
iniciar nas principais vias de acesso às zonas sinistradas e vias de 
circulação. Meios adicionais humanos e materiais de reserva 
devem ser estacionados na Zona de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento de 
acordo com o capítulo. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os Agentes no terreno indicam se necessária a evacuação do 
local. A CMPC define os procedimentos adequados. A 
metodologia de evacuação para o Município, e os procedimentos 
necessários, apresentam-se na Parte III do Plano.  

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Avaliação da necessidade de transporte de vítimas mortais para 
locais temporários de reunião de mortos, morgues de hospitais 
casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, ou 
outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Garantir que se encontram definidos os perímetros de segurança 
das áreas de sinistro e de apoio. Promover o fluxo do trânsito. 
Garantir que os itinerários para a circulação das viaturas e dos 
agentes estão operacionais e funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades mantêm a ordem pública evitando 
pilhagens, distúrbios e assegurando uma resposta adequada. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 São avaliadas os danos nas infraestruturas, após a descida do 
nível da água, e encetados os procedimentos necessários para 
restabelecer o seu normal funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, com transporte dos feridos 
para as unidades hospitalares, população deslocada devidamente 
instalada, caberá à CMPC indicar desativar o PMEPC. 
O Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal e desativação do PMEPC. 

 

 

Principais Linhas Orientadoras – Secas 
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Análise e avaliação  

Períodos longos sem precipitação, diminuição da capacidade de 
armazenamento e disponibilidade de água ao nível do município. 
Possibilidade de seca extrema avalia-se a possibilidade 
declaração da situação de alerta municipal.  
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Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Caso a situação justifique a ativação do PMEPC, o diretor do 
Plano e a CMPC delineiam a atuação operacional. Procede-se à 
ativação do PMEPC. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento, as entidades devem promover a 
distribuição de cisternas nos locais estratégicos, o racionamento 
e a correta utilização.  

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno avaliam a necessidade de água para a 
população e animais, e as possíveis vítimas causadas. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Avaliar a necessidade de ativação de meios adicionais humanos e 
materiais e de reserva. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Poderá ser necessário evacuar pessoas de locais afetadas, nesse 
sentido devem observar-se os procedimentos de evacuação na 
Parte III do Plano. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O evento não produz vítimas de forma a ativar os meios de 
mortuária.   

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Sem aplicação provável.  

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 
Sem aplicação provável.  

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

Caberá ao Grupo de Logística de apoio á população, fornecer os 
elementos necessários, que será principalmente a distribuição de 
água pela população e explorações pecuárias.  

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  
 Sem aplicação provável.  

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    

Após controlada a situação de emergência, com a regularização 
do abastecimento de água e o regresso da população evacuada 
(caso tenha sido deslocada) o PMEPC deverá ser desativado. 
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Principais Linhas Orientadoras – deslizamento e desabamento 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

 Na ocorrência do evento, averigua-se a dimensão e a 
capacidade de respostas dos Agentes de Proteção civil. Avalia-se 
a possibilidade de ativação da situação de aleta municipal dada a 
gravidade com danos na população.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

O Diretor do Plano (Presidente da Câmara) decreta a situação de 
alerta municipal. Verificada a capacidade operacional 
comprometida, o Diretor do Plano procede á convocação da 
CMPC solicitando a ativação do PMEPC. Ativam-se os grupos de 
intervenção previstos no Plano. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Avisar as entidades que poderão prestar apoio nas ações de 
emergência para se manterem em estado de prevenção. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Avaliação preliminar do número de feridos ou mortos e a extensão 
dos danos em infraestruturas e meio ambiente. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

As retroescavadoras, pás carregadoras e outras máquinas do 
dispositivo de proteção civil, serão ativados, e colocados na zona 
sinistrada. Meios adicionais e materiais de reserva devem ser 
estacionados na Zona de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

O grupo de serviços médicos e transporte de vítimas deverá 
determinar e coordenar os meios a empregar para dar resposta à 
ocorrência. Com um elevado número de feridos e desalojados 
será instalada um posto avançado coordenado pelo INEM. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

A decisão de evacuação é da responsabilidade do Presidente da 
Câmara o qual se apoiará no Grupo de logística. A metodologia 
de evacuação para o Município, e os procedimentos necessários, 
apresentam-se na Parte III do Plano.  

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Avaliação da necessidade de transporte de vítimas mortais para 
locais temporários de reunião de mortos, morgues de hospitais 
casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, ou 
outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades responsáveis pela ordem pública devem 
proceder de acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III do 
Plano. Evitar pilhagens, prevenir distúrbios e assegurar uma 
resposta adequada à ocorrência. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população, 
da área afetada ou dos indivíduos evacuados, providenciando 
bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 
medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 
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Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
nas infraestruturas e encetados os procedimentos necessários 
para restabelecer o seu normal funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas Orientadoras – Incêndio Florestal  
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Na ocorrência de um incêndio, a magnitude e a dimensão da 
área afetada ativa o dispositivo de defesa da floresta contra 
incêndios, definido no Plano Operacional Municipal onde se 
indicam os meios operacionais e Locais Estratégicos de 
Estacionamento.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Ativada a situação de alerta municipal. O Diretor do Plano avalia 
a capacidade de resposta e declara a situação de emergência 
municipal, procedendo à ativação do PMEPC, o deverá ocorrer 
com o registo de vítimas e desalojados ou a sua possibilidade 
iminente. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

O Dispositivo Operacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 
encontra-se previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios.   

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Avaliação preliminar do número de feridos ou mortos e a extensão 
dos danos em infraestruturas e meio ambiente. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Os meios adicionais humanos e materiais de reserva devem ser 
estacionados na Zona de Apoio, caso sejam ativados. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

O grupo de serviços médicos e transporte de vítimas deverá 
determinar e coordenar os meios a empregar para dar resposta à 
ocorrência. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Os incêndios florestais não apresentam um potencial, gerador de 
um elevado número de vítimas mortais, de forma a esgotar a 
capacidade das casas mortuárias.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
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- PMEPC funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

O grupo responsável pela ordem pública deve proceder, de 
acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    

O Presidente da Câmara Municipal desativa o PMEPC e 
posteriormente o estado de alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas Orientadoras – Ondas de Calor e Vagas de Frio 
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Análise e avaliação  

Períodos com previsão de ondas de calor ou frio, eventos com 
capacidade de gerar um elevado número de vítimas mortais, 
particularmente na população idosa, possibilidade de ativação do 
alerta municipal - alertadas as entidades intervenientes.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Caso a situação justifique a ativação do PMEPC, o diretor do 
Plano e a CMPC delineiam a atuação operacional. Procede-se à 
ativação do PMEPC, com observância do previsto no Plano de 
Contingência para Ondas de Calor do Ministério da Saúde.  

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento, as entidades devem promover a 
distribuição de cisternas nos locais estratégicos, o racionamento 
da água e a sua correta utilização. Ativados os organismos de 
apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno avaliam o impacto que a ocorrência origina 
na população mais sensível. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Avaliar a necessidade de ativação de meios adicionais humanos e 
materiais e de reserva. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem avaliar a 
necessidade de acompanhar os lares, centros de dia e casas de 
repouso, particularmente a população idosa. 

Evacuação - 
avaliação 

As pessoas evacuadas são encaminhadas para locais ventilados e 
devidamente e alojadas, devendo ser observados os 
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- PMEPC procedimentos de evacuação do cap.5 na Parte III do Plano. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O evento produz vítimas de forma a ativar os meios de mortuária 
- deve ser observado o disposto no capítulo 9 parte III do Plano. 

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Sem aplicação provável.  

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 
Sem aplicação provável.  

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 

O Grupo de Logística de apoio á população define com o grupo 
de serviços médicos, os elementos necessários a distribuir pela 
população. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  
 Sem aplicação provável.  

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    

Controlada a situação, com a regularização do normal 
funcionamento do município, e da população, e o regresso dos 
indivíduos evacuados, o PMEPC será desativado. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – transporte de Mercadorias Perigosas  
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Análise e avaliação 
do acidente 

Com a ocorrência de um acidente envolvendo o transporte de 
mercadorias perigosas, o presidente avalia a possibilidade de 
ativação, da situação de alerta municipal, e das equipas de 
prevenção (o Gabinete de Proteção civil, de Comunicação e 
Serviços Municipais).  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Com a ativação da situação de alerta municipal, a CMPC deverá 
avaliar a melhor estratégia para mitigar os efeitos do acidente. 
Os danos ocorridos e a possibilidade de um elevado número de 
vítimas, verificada a capacidade operacional comprometida, e de 
acordo com o ponto 7 da Parte I, deverá o Presidente proceder à 
ativação do PMEPC. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

São alertados os grupos de Apoio, que poderão prestar auxílio, 
para a importância de se encontrarem em modo de prevenção. 
Alertadas a AHBVV, Santa Casa da Misericórdia, ICNF, CDSS, 
AEANOR, Estradas de Portugal e empresas de gruas e 
maquinaria.  

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais – 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 
feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. 
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PMEPC 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação preliminar dos danos materiais e humanos 
nas zonas de maior impacto, os agentes de proteção civil 
presentes no local definem a necessidade de meios adicionais. 
Meios adicionais humanos e materiais de reserva devem ser 
estacionados na Zona de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

A decisão de evacuação é da responsabilidade do Diretor do 
Plano. A CMPC define os procedimentos adequados. A 
metodologia de evacuação para o Município, e os procedimentos 
necessários, apresentam-se na Parte III do Plano.  

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

As vítimas mortais são transportadas para locais temporários de 
reunião de mortos, morgues de hospitais casas mortuárias de 
agências funerárias e dos cemitérios, ou outras instalações, 
conforme definido no capítulo 9 da Parte III do Plano. 

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Manter o normal patrulhamento do Município pelos Agentes 
responsáveis da Manutenção da Ordem Publica. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população, 
da área afetada ou dos indivíduos evacuados, providenciando 
bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 
medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
nas infraestruturas básicas, rede viária, e encetados os 
procedimentos necessários para restabelecer o seu normal 
funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. 
O município passe para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenando com a corporação de bombeiros os trabalhos. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – Acidentes Graves de Tráfego 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou 
medidas especiais de reação, e, dependendo da gravidade da 
ocorrência, avalia-se a possibilidade de declarar a situação de 
alerta municipal.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

O Presidente da Câmara Municipal decreta a situação de alerta 
de âmbito municipal, São ativadas em regime de prevenção as 
equipas dos serviços operacionais (maquinaria de obras públicas 
e limpeza), assim como a GNR e BVV. A situação de alerta de 
âmbito municipal deverá ainda levar à ativação do Grupo de 
Gestão de Informação. Dependendo da gravidade da ocorrência, 
caberá à CMPC indicar a ativação do PMEPC compreendendo a 
passagem para o estado de prontidão (permanente) das equipas 
de prevenção da DSO e do SMPC.  

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento e os meios necessários, deverão ser 
acionados todos os grupos e as equipas das Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 
feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 
SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 
deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários. Os meios de desobstrução de vias como gruas e 
reboques deverão ser ativados devem ser estacionados na Zona 
de Apoio. 

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Avaliação da necessidade de transporte de vítimas mortais para 
locais temporários de reunião de mortos, morgues de hospitais 
casas mortuárias de agências funerárias e dos cemitérios, ou 
outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Garantir que os itinerários para a 
circulação das viaturas e dos agentes estão operacionais e 
funcionais. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades responsáveis pela ordem pública devem 
proceder ao patrulhamento do concelho. 

Necessidades 
Elementares da 

O Grupo de Logística é responsável pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares da população, 
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População - PMEPC 
 

da área afetada ou dos indivíduos evacuados, providenciando 
bens básicos essenciais como água, alimentos, agasalhos e 
medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
nas infraestruturas básicas, rede de água, esgotos, luz, gás e 
telecomunicações, e encetados os procedimentos necessários 
para restabelecer o seu normal funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, com transporte dos feridos 
para as unidades hospitalares, população deslocada devidamente 
instalada, com o controlo dos danos nas infraestruturas e vias de 
circulação, caberá à CMPC indicar desativar o PMEPC. 
O município passa para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenam com a corporação de bombeiros os trabalhos. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – Acidente Marítimos e Poluição 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Os acidentes marítimos e/ou de poluição marinha, são eventos 
que podem encontrar-se associados a determinadas situações 
meteorológicas adversas. Na ocorrência de um acidente marítimo 
é informada imediatamente a Autoridade Marítima e o CDOS. 
Reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou 
medidas especiais de reação, e, dependendo da gravidade da 
ocorrência, avalia-se a possibilidade de declarar a situação de 
alerta municipal.  

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

O Presidente da Câmara Municipal decreta a situação de alerta 
de âmbito municipal, são ativadas em regime de prevenção as 
equipas dos serviços operacionais, assim como a AM, GNR e BVV. 
A situação de alerta de âmbito municipal deverá ainda levar à 
ativação do Grupo de Gestão de Informação. Dependendo da 
gravidade da ocorrência, caberá à CMPC indicar a ativação do 
PMEPC compreendendo a passagem para o estado de prontidão 
(permanente) das equipas de prevenção da DSO e do SMPC.  

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Dada a natureza do evento e os meios necessários, poderão ser 
acionados todos os grupos e as equipas das Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 
feridos ou mortos e a extensão dos danos no meio ambiente.  

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários.  
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Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos de evacuação, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

Caso se verifique a necessidade de transporte de vítimas mortais 
para locais temporários de reunião de mortos, morgues de 
hospitais casas mortuárias de agências funerárias e dos 
cemitérios, ou outras instalações, deverá o grupo de mortuária 
articular os necessários procedimentos.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Avaliar a necessidade de constituir os circuitos de emergência. 
Garantir que se encontram definidos, e interditados ao público, 
os perímetros de segurança das áreas de sinistro e de apoio. 
Promover o fluxo do trânsito. Os itinerários para a circulação das 
viaturas e os perímetros de segurança são articulados pelo grupo 
de manutenção da ordem pública. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

Os Agentes e Entidades responsáveis pela ordem pública devem 
proceder ao patrulhamento do concelho. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

Caso haja lugar a evacuação caberá ao Grupo de Logística 
coordenar o restabelecimento das necessidades elementares da 
população, da área afetada ou dos indivíduos evacuados, 
providenciando bens básicos essenciais como água, alimentos, 
agasalhos e medicamentos. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas zonas que sofreram danos, são avaliadas as consequências 
no meio ambiente e estruturas marítimas existentes, e encetados 
os procedimentos necessários para restabelecer o seu normal 
funcionamento.   

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. 
O município passa para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenam com a Autoridade Marítima. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – Colapso de Estruturas  
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Nas situações em que se tenha registado o colapso de estruturas 
ou edifícios (devido a fuga de gás ou à sua derrocada parcial ou 
total), o Presidente da Câmara Municipal deverá decretar a 
situação de alerta de âmbito municipal, de acordo com o grau de 
gravidade moderado, ponto 7.2 da Parte I. 
Averigua-se a dimensão e capacidade de respostas dos Agentes 
de Proteção civil, e avalia-se a possibilidade de ativação do 
PMEPC de acordo com os critérios para ativação do plano.   

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

 Após a ativação imediata de equipas em estado de prontidão, o 
Diretor do Plano, procederá à convocação extraordinária da 
CMPC. 
Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda 
averiguar-se se a sua capacidade operacional foi ou não 
comprometida pelo evento e se sim, em que medida. Devem ser 
acionados os grupos, de Socorro e Salvamento e gestão de 
informação. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Deverão ser acionados todos os grupos e as equipas das 
Entidades de Apoio. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 
feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 
SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 
deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos, devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários.  

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O grupo de mortuária deverá articular os necessários 
procedimentos, caso haja necessidade de transporte de vítimas 
mortais para locais temporários de reunião de mortos, morgues 
de hospitais casas mortuárias de agências funerárias e dos 
cemitérios, ou outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Constituir os circuitos de emergência. Garantir que se encontram 
definidos, e interditados ao público, os perímetros de segurança 
das áreas de sinistro e de apoio. Promover o fluxo do trânsito. Os 
itinerários para a circulação das viaturas e os perímetros de 
segurança são articulados pelo grupo de manutenção da ordem 
pública. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

O grupo responsável pela ordem pública deve proceder, de 
acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III. 
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Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

Caso haja lugar a evacuação, caberá ao Grupo de Logística 
coordenar o restabelecimento das necessidades elementares da 
população, da área afetada ou dos indivíduos evacuados, 
providenciando bens básicos essenciais como água, alimentos, 
agasalhos e medicamentos, de acordo com o disposto no capítulo 
5 da Parte III do Plano. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas estruturas que sofreram danos, são avaliadas as 
consequências nas estruturas primárias existentes, rede de água, 
esgotos, luz, gás e telecomunicações, e encetados os 
procedimentos necessários para restabelecer o seu normal 
funcionamento. 

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. O município passa para o estado de alerta de 
âmbito municipal – equipas do SMPC da Câmara Municipal em 
estado de prevenção coordenam com a Autoridade Marítima. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

Principais Linhas orientadoras – Incêndios Urbanos 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Após a ocorrência de um incêndio urbano o Presidente da 
Câmara Municipal deverá avaliar a necessidade de decretar a 
situação de alerta de âmbito municipal, de acordo com o ponto 
7.2 da Parte I. 
Averigua-se a dimensão e capacidade de respostas dos Agentes 
de Proteção civil, e avalia-se a possibilidade de ativação do 
PMEPC de acordo com os critérios para ativação do plano.   

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Após a ativação imediata de equipas em estado de prontidão, o 
Diretor do Plano, procederá à convocação extraordinária da 
CMPC. 
Ao contactar as entidades que compõem a CMPC deverá ainda 
averiguar-se se a sua capacidade operacional foi ou não 
comprometida pelo evento e se sim, em que medida. 
Dada a natureza do evento, deverão ser acionados os grupos, de 
Socorro e Salvamento e gestão de informação. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

Alertar as Entidades de Apoio para a necessidade de se 
encontrarem em estado de prontidão face á ocorrência registada.  

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 
feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 
SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 
deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos, devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários.  
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Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

Os dados registados pelos Agentes aferem a necessidade de 
proceder à evacuação do local. A decisão de evacuação é da 
responsabilidade do Presidente da Câmara. A CMPC define os 
procedimentos adequados. A metodologia de evacuação para o 
Município, e os procedimentos necessários, apresentam-se na 
Parte III do Plano. Os centros de acolhimento registam todos os 
indivíduos que admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O grupo de mortuária deverá articular os necessários 
procedimentos, caso haja necessidade de transporte de vítimas 
mortais para locais temporários de reunião de mortos, morgues 
de hospitais casas mortuárias de agências funerárias e dos 
cemitérios, ou outras instalações.  

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Constituir os circuitos de emergência. Garantir que se encontram 
definidos, e interditados ao público, os perímetros de segurança 
das áreas de sinistro e de apoio. Os itinerários para a circulação 
das viaturas e os perímetros de segurança são articulados pelo 
grupo de manutenção da ordem pública. 

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 

O grupo responsável pela ordem pública deve proceder, de 
acordo com o disposto no capítulo 6 da Parte III. 

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 
 

Caso haja lugar a evacuação, caberá ao Grupo de Logística 
coordenar o restabelecimento das necessidades elementares da 
população, da área afetada ou dos indivíduos evacuados, 
providenciando bens básicos essenciais como água, alimentos, 
agasalhos e medicamentos, de acordo com o disposto no capítulo 
5 da Parte III do Plano. 

Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 Nas estruturas que sofreram danos, são avaliadas as 
consequências nas estruturas primárias existentes, rede de água, 
esgotos, luz, gás e telecomunicações, e encetados os 
procedimentos necessários para restabelecer o seu normal 
funcionamento, contatadas as entidades responsáveis. 

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, caberá à CMPC indicar 
desativar o PMEPC. O município passa para o estado de alerta de 
âmbito municipal – equipas do SMPC da Câmara Municipal em 
estado de prevenção coordenam com a Autoridade Marítima. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 
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Principais Linhas orientadoras – Degradação e contaminação de águas superficiais 
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Análise e avaliação 
do sinistro 

Na ocorrência de contaminação das águas superficiais e/ou da 
rede de abastecimento água público (associada a uma descarga 
acidental de resíduos ou a situação de seca) o Presidente da 
Câmara deverá analisar decretar a situação de alerta municipal. 

Presidente da CM 
decreta a situação 
de alerta municipal 
ou a ativação do 

PMEPC 

Nas situações em que se justifique a declaração de alerta de 
âmbito municipal, a Câmara Municipal deverá reunir-se com os 
elementos que compõem a CMPC de modo a definirem os meios 
a empenhar, contactar entidades de apoio e definir as 
informações a difundir através dos órgãos de comunicação social. 
Dada a natureza do evento e os meios necessários, deverão ser 
acionados os grupos, de Socorro e Salvamento e gestão de 
informação. 

Alertar Entidades 
de Apoio - PMEPC 

As entidades que poderão prestar apoio nas ações de emergência 
são alertadas para a importância de se encontrarem em 
prevenção de modo a poderem dar o seu rápido contributo caso 
se venha a concluir necessário. 

Vítimas e/ou danos 
materiais e 

ambientais - 
PMEPC 

Os Agentes no terreno procedem à avaliação da existência de 
feridos ou mortos e a extensão dos danos em infraestruturas. O 
SMPC no terreno concentra a informação e divulga à CMPC para 
deliberar se necessário. 

Ativação de Meios 
Humanos e 

Materiais- PMEPC 

Efetuada a avaliação dos danos, devem os agentes de proteção 
civil indicar os Meios adicionais, humanos e materiais 
necessários.  

Ações de Auxílio 
médico - PMEPC 

Os serviços médicos e transporte de vítimas devem coordenar os 
meios necessários de resposta às necessidades do evento. 
Dependendo da magnitude do evento, do número de feridos, 
poderá ser constituído um posto médico avançado e aplicadas as 
ações de intervenção definidas no cap. 7 da parte III do Plano. 

Evacuação - 
avaliação 
- PMEPC 

A decisão de se evacuar qualquer zona do município é da 
exclusiva responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal, o 
qual se apoiará na CMPC e no Grupo de Socorro e Salvamento. 
A metodologia de evacuação para o Município, e os 
procedimentos necessários, apresentam-se na Parte III do Plano. 
Os centros de acolhimento registam todos os indivíduos que 
admitem. 

Ativação de meios 
- Mortuária - 

PMEPC 

O tipo de evento em questão não apresenta potencial para gerar 
um número elevado de mortos de forma a esgotar a capacidade 
de receção de mortos dos serviços de mortuária. 

Perímetros de 
segurança, trânsito 
e os itinerários de 

emergência 
- PMEPC 

Sem aplicação provável.  

Manutenção da 
Ordem Pública 

- PMEPC 
Sem aplicação provável.  

Necessidades 
Elementares da 

População - PMEPC 

O Grupo de Logística é responsável, pela coordenação e 
restabelecimento das necessidades elementares de água da 
população, da área afetada. 
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Informação à 
População - PMEPC 

O Gabinete de Gestão de Informação deverá reunir e preparar os 
comunicados aos órgãos de comunicação social, preparar 
informação relativa aos cuidados a serem adotados pela 
população e divulgar os aviso e medidas de autoproteção. 

Danos nas 
Infraestruturas 

básicas  

 A natureza do evento não apresenta potencial para causar danos 
nas infraestruturas de abastecimento e distribuição de água.    

Desativação do 
PMEPC ou estado 

de alerta    
 

Controlada a situação de emergência, com a estabilização das 
infraestruturas de abastecimento e distribuição de, caberá à 
CMPC indicar desativar o PMEPC. 
O município passa para o estado de alerta de âmbito municipal – 
equipas do SMPC da Câmara Municipal em estado de prevenção 
coordenam com a corporação de bombeiros os trabalhos. 
Presidente da Câmara Municipal indica o fim da situação de 
alerta de âmbito municipal. 

 

 

• Inventariação e atualização contínua dos meios materiais e humanos disponíveis 

no Município e concelhos vizinhos, pertença de entidades públicas ou privadas 

passíveis de colaborar em situações de emergência. 

• Acompanhar os estudos realizados pelo SMPC referentes aos riscos possíveis e 

existentes no Município, promovendo também a adoção de medidas preventivas 

que minimizem a ocorrência de acidentes. 

• Acompanhar e colaborar no planeamento, exercícios e simulacros, propostos pelo 

SMPC, promovendo a atualização de soluções adequadas às situações de 

emergência. 

• Elaborar, promover e testar os planos especiais de emergência e Proteção Civil, 

relativos a riscos específicos presentes no Município. 

• Estabelecer protocolos com diversas entidades e/ou privados de forma a expor os 

meios materiais, veículos equipamentos e infraestruturas de apoio, disponíveis 

em situações de emergência. 

 

2.2. Fase de reabilitação  

Controlada a situação de emergência, deverá iniciar-se a fase de 

reabilitação, a qual compreenderá, necessariamente, o apoio à população 

afetada (principalmente famílias das vítimas e elementos das equipas de 

intervenção), a estabilização de infraestruturas que se encontrem em risco, 
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a restauração da rede de distribuição de eletricidade, de saneamento 

básico, gás e de telecomunicações, a reparação e desobstrução de vias de 

circulação e a reabilitação dos serviços básicos do município como centros 

de saúde, serviços de segurança social, entre outros. O restabelecimento 

destes serviços garantirá a normalização das condições de vida das 

populações afetadas, portanto, devem ser iniciadas assim que possível, 

imediatamente após o controlo da situação de emergência. 

 

Quadro 2. Fase de Reabilitação - Linhas Orientadoras 

RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

Linhas Orientadoras – Estabilização de Infraestruturas 

Entidades 
Envolvidas 

SMPC 
CM Vagos 

BVV 
Proprietários Edifícios 

DSO 
Empresas Construção 

Funções e  
Responsabilidades 

Identificar e estabilizar as infraestruturas e edifícios que 
apresentem danos estruturais de modo a impedir riscos de 
derrocada. 
Divulgar formas de apoiar, económica e ou socialmente, às 
vítimas. 

Linhas Orientadoras – Reabilitação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica 

Entidades 
Envolvidas 

EDP REN SMPC 

Funções e  
Responsabilidades 

Identificar e reparar os postes e cabos elétricos segundo os 
procedimentos técnicos adequados. 

Linhas Orientadoras – Reabilitação da Rede de Distribuição de Gás 

Entidades 
Envolvidas 

GALP GÁS  SMPC 

Funções e  
Responsabilidades 

Proceder ao inventário das zonas afetadas e reparar os danos 
de acordo com os procedimentos adequados. 

Linhas Orientadoras - Reabilitação da Rede de Saneamento 

Entidades 
Envolvidas 

ADRA APA SMPC 

Funções e  
Responsabilidades 

Proceder ao inventário rigoroso das zonas afetadas e reparar 
as condutas de acordo com os procedimentos adequados. 

Linhas Orientadoras – Reabilitação Rede de comunicação fixa e móvel 

Entidades 
Envolvidas PT RADIOAMADORES SMPC 
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Funções e  
Responsabilidades 

Identificar e reparar as zonas afetadas ou danificadas pela 
ocorrência. 

Linhas Orientadoras – Desobstrução e reparação da rede viária 

Entidades 
Envolvidas EP (IP,SA) ASCENDI SMPC 

EXERCITO 
PORTUGUES 

Funções e  
Responsabilidades 

Verificar as áreas afetadas. Proceder à desobstrução e 
reparação das vias, normalizando a circulação rodoviária. 

Linhas Orientadoras – Retorno da população deslocada  

Entidades 
Envolvidas BVV GNR 

JUNTAS DE 
FREGUESIA 

AGRUPAMENTO 
ESCUTEIROS 

EXERCITO 
PORTUGUES 

Funções e  
Responsabilidades 

Reparar os postes e cabos elétricos segundo os procedimentos 
técnicos adequados. 

Linhas Orientadoras – Disponibilizar apoio social e psicológico à população do 
concelho afetada 

Entidades 
Envolvidas 

LARES E IPSS’S MISERICÓRDIA 
DE VAGOS 

SMPC - DAS INEM 

Funções e  
Responsabilidades 

Proceder ao levantamento das necessidades sociais do 
concelho e colmatar as carências ao nível psicológico da 
população. 

Linhas Orientadoras – Controlo do acesso às zonas sinistradas e da circulação de 
pessoas e viaturas  

Entidades 
Envolvidas 

GNR BVV SMPC AM 

Funções e  
Responsabilidades 

Controlar o acesso aos locais considerados de risco, interditar 
o acesso ao público. Condicionar o acesso aos locais onde 
possam surgir constrangimentos. 

Linhas Orientadoras – Quantificação dos prejuízos humanos e materiais  

Entidades 
Envolvidas 

SMPC  
CENTRO SAÚDE DE 

VAGOS 

Funções e  
Responsabilidades 

Levantamento exaustivo dos danos provocados pela situação 
de emergência e quantificação dos prejuízos.  
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3. Articulação e atuação de Agentes, Organismos e Entidades  

3.1. Missão dos Agentes de Proteção Civil  

No âmbito de atuação dos Agentes de Proteção Civil é fundamental a 

definição dos respetivos procedimentos, de forma a articular eficazmente e 

otimizar a ações conjuntam a desenvolver nas diversas fases de emergência 

e reabilitação. Portanto, procedeu-se ao levantamento, para os Agentes 

intervenientes, das principais missões que lhe estão incumbidas no contexto 

de  Proteção Civil, de acordo com as competências próprias e para 

diferentes fases de atuação. 

Em conformidade com o artigo 46º da Lei de Bases de Proteção Civil (Lei 

n.º 80/2015, de 3 de agosto), são Agentes da Proteção Civil do Concelho de 

Vagos: 

a) Bombeiros Voluntários de Vagos  

b) Destacamento territorial da GNR de Aveiro 

c) A Autoridade Marítima Nacional (AMN) 

d) Director do Serviço de Saúde/INEM. 

De acordo com o artigo 46.º, da Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 

80/2015, de 3 de agosto), o SMPC não faz parte das entidades como 

agentes de proteção civil, contudo apresenta uma importância operacional 

vital nas missões durante e após as situações de emergência. 

 

3.1.1. Fase de Emergência  
 

A fase de emergência corresponde à situação de acidente grave ou 

catástrofe e abrange as ações desenvolvidas pelos elementos da Proteção 

Civil para limitar as consequências destas ocorrências no Município e 

suprimir as emergências no mais curto espaço de tempo disponível. As 
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principais missões dos Agentes de Proteção Civil intervenientes, na fase de 

emergência, apresentam-se no quadro seguinte.  

 

 

Quadro 3. Missões dos Agentes de Proteção Civil 
Agente de  

Proteção 

Civil 

Fase de Emergência 

Missão 

 

 

Bombeiros 

Voluntários 

de Vagos 

• Intervir em ações de combate a incêndios, busca, salvamento 

e transporte de pessoas, bens e animais. 

• Avaliar e identificar as ocorrências, a extensão, o numero 

potencial de vítimas e meios de reforço a empregar.  

• Intervêm no combate a cheias e inundações. 

• Socorrer náufragos e proceder a buscas subaquáticas. 

• Prestação de primeiros socorros aos sinistrados, assim como 

na desobstrução dos locais sinistrados. 

• Abastecimento de água às populações. 

• Colaborar nas ações de mortuária. 

• Promover o normal funcionamento das populações. 

 

• Assegurar o funcionamento e operacionalidade da estrutura 

operacional do respetivo Corpo de Bombeiros.  

• Garantir a manutenção, em regime de prevenção e alerta no 

quartel, de uma força de intervenção operacional. 

• Garantir a proteção e socorro adequados, bem como a 

prontidão dos meios operacionais atribuídos. 

 

Guarda 

Nacional 

Republicana 

(GNR) 

• Garantir a manutenção da lei e da ordem nos termos da Lei  

• Coordenar o controlo do tráfego, o acesso e segurança das 

áreas afetadas, mantendo abertos corredores de circulação de 

emergência. 

• Coordenar, com a colaboração de outros grupos, no processo 

de identificação e credenciação do pessoal ligado a operações 

de socorro na emergência. 

• Coordenar as operações de movimentação de populações. 

• Colaborar nas ações de "AVISO" às populações, 

nomeadamente através de transmissões de emergência, ou em 
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eventual serviço de estafetas como meio de ligação.  

• Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos. 

• Colaborar nas ações de mortuária, recolhendo e guardando os 

espólios de falecidos. 

• Prestar a colaboração necessária ao inquérito à situação de 

emergência. 

 

 

 

 

 

Autoridade 

Marítima 

Nacional 

 

• Atuar no âmbito do alerta, aviso, busca e salvamento no 

espaço de jurisdição marítima, no contexto dos riscos 

marítimos, solicitando quando necessário a colaboração do 

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC). 

• Assumir o Comando das Operações de Socorro (COS) no 

espaço de jurisdição marítima, articulando-se com o SMPC e 

com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) na 

condução das operações. 

• Colaborar com o SMPC fora do espaço de jurisdição marítima 

sempre que se torne necessário, articulando-se no teatro de 

Operações com o COS. 

• Coordenar, com a colaboração de outros grupos, no processo 

de identificação e credenciação do pessoal ligado a operações 

de socorro na emergência. 

• Proceder ao reconhecimento e avaliação de danos no espaço 

de jurisdição marítima. 

• Proceder ao resgate e encaminhamento, de acordo com a lei, 

de cadáveres encontrados no espaço de jurisdição marítima. 

• Garantir a manutenção da lei e da ordem nos termos da Lei. 

 

 

 

 

Autoridade 

De 

 Saúde  

e  

Centro  

de  

Saúde  

• Reforçam a capacidade de prestação de cuidados de saúde de 

urgência nas instalações 

• Minimizam as perdas humanas, limitando sequelas físicas e 

diminuindo o sofrimento humano, ao mesmo tempo que 

asseguram a utilização coordenada dos meios, incluindo a 

evacuação secundária de feridos e doentes graves 

• Colaboram na instalação de postos médicos de triagem e de 

socorros, bem como hospitais de campanha (se necessário) 

• Coordenam as ações de mortuária 

• Organizam o registo de feridos e mortos 
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de Vagos  • Asseguram os cuidados sanitários nos centros de acolhimento 

provisórios 

• Acompanhamento médico da população afetada. 

  

INEM 

• A sua participação está prevista no Grupo de Serviços 

Médicos e Transporte de vítimas  

• Constituir e coordenar postos de triagem e de primeiros 

socorros 

• Prestar ações de socorro médico no local 

• Montar postos médicos avançados 

• Colaborar nas ações mortuárias. 

  

FORÇAS 

ARMADAS 

• Colaborar nas ações de socorro em situações de catástrofe, 

calamidade ou acidente   

• Colaborar nas ações de combate aos fogos florestais 

• Prestar apoio logístico e disponibilizar meios de engenharia 

• Colaborar na instalação de abrigos e centros de acolhimento 

temporário. 

 

Articulação da Autoridade Marítima (concretamente Capitão do Porto) com 

outras entidades, no âmbito do socorro e salvamento marítimo, articula-se, 

no sentido do espaço terrestre, com o SMPC e CDOS e, no sentido do 

espaço de jurisdição marítima, com os serviços de busca e salvamento 

marítimo, através do MRCC (Maritime rescue Coordination Centre), 

assumindo simultaneamente as funções de COS, de coordenador local de 

ação, se para tal for designado, neste último caso, pelo MRCC. 

 

 

3.1.2. Fase de Reabilitação  

A fase de reabilitação compreende, nas funcionalidades da Proteção 

Civil, a promoção da normalidade da vida das populações afetadas, por 

acidente grave ou catástrofe. Estas funções baseiam-se, sobretudo na 
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reposição de serviços básicos essenciais como a eletricidade, água potável, 

comunicações, vias de circulação e serviços de saúde.  

Os Agentes de Proteção Civil com responsabilidades no Município, 

assim como as missões a desempenhar, apresentam-se identificados nos 

quadros seguintes. 

 

Quadro 4. Missões dos Agentes – Fase de Reabilitação 
Agentes de  

Proteção 

Civil 

Fase de Reabilitação 

Missão 

Bombeiros 

Voluntários 

de Vagos 

• Avaliar a estabilidade e segurança de edifícios estruturais 

afetados 

• Desenvolver operações de prevenção de incêndios 

• Apoiar o transporte de regresso de pessoas e bens deslocado. 

 

Guarda 

Nacional 

Republicana 

(GNR) 

• Garantir a segurança de pessoas e bens, nomeadamente, nas 

zonas de sinistro, nas zonas de apoio e de concentração e 

reserva,  

• Garantir a segurança de pessoas e bens nas áreas e centros de 

acolhimento provisório e armazéns de emergência, 

• Garantir a Manutenção da Lei e da Ordem nos termos da Lei. 

 

Autoridade 

Marítima 

Nacional  

• Proceder ao resgate e encaminhamento, de acordo com a lei, de 

cadáveres encontrados no espaço de jurisdição marítima. 

• Proceder no âmbito das suas competências em articulação com 

outras entidades, na recuperação da normalidade das atividades 

marítimas e portuárias. 

• Garantir a segurança de pessoas e bens, nomeadamente, nas 

zonas de sinistro, no espaço de jurisdição marítima 

• Coordenar operações de limpeza da poluição marítima, 

conforme previsto no Plano Mar Limpo. 

  

Exercito  

Português 

• Disponibilizar apoio logístico e meios de engenharia para a 

remoção de destroços  

• Apoiar o transporte de regresso de pessoas, animais e bens 

deslocados. 
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Autoridade 

de Saúde  

/ Centro  

de Saúde  

de Vagos 

 

• Colaborar com restantes entidades na avaliação e quantificação 

dos danos humanos e materiais. 

  

INEM 
• Prestar o necessário apoio psicossocial às vítimas recorrendo através 

do seu Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise. 

 

 

3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

Os organismos e entidades de Apoio, abaixo indicados, têm como 

missão a colaboração, quer seja na fase de emergência, quer seja na fase 

de reabilitação, dependendo das suas missões ou responsabilidades em 

conformidade com a Lei vigente. 

Consideraram-se as seguintes entidades e organismos de apoio que 

colaboram com os Agentes de Proteção Civil, de acordo com o art.º 46-A da 

Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, (em ANEXOS E apresentam-se 

informações detalhadas): 

1) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos; 

2) Santa Casa da Misericórdia de Vagos; 

3) Lares e IPSS’S do Concelho; 

4) Agrupamentos de Escuteiros do Concelho; 

5) Agrupamento de escolas; 

6) EP – Estradas de Portugal; 

7) EDP – Energias de Portugal; 

8) PT – Portugal Telecom; 

9) ADRA – Águas da Região de Aveiro;  

10) Gás Natural – GALP Energia;  

11) Concessionária da A17 – AEANOR; 

12) Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social; 
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13) ICNF Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas; 

14) Radioamadores; 

15) APA; 

16) DRABL; 

17) INMLCL - Gabinete Médico-legal do Baixo Vouga; 

18) Operadores de Redes Móveis de Telecomunicações. 

 

Aos organismos e entidades referidas impende, especial dever de 

cooperação com entidades como: Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários, Serviços de segurança, Instituto Nacional de Medicina Legal, 

Instituições de segurança social, Instituições com fins de socorro e de 

solidariedade, organismos responsáveis pelas florestas, conservação da 

natureza, indústria, energia, transporte, comunicações, recursos hídricos e 

ambiente. Em anexo (ANEXO E) apresentam-se as escolas, IPSS’s e 

agrupamentos de escuteiros do concelho e respetivos contactos.  

 

 

3.2.1. Fase de Emergência  

Os organismos e entidades abaixo indicados (contatos em ANEXO E) 

têm como missão e/ou responsabilidades, em conformidade com a Lei 

vigente, a colaboração na fase de emergência, e de acordo com as 

seguintes funções: 

1) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos 

• Mobiliza os meios necessários para a intervenção da respetiva 

Corporação de Bombeiros; 

• Participa nos briefings da CMPC quando solicitado. 

 

2) Santa Casa da Misericórdia de Vagos 

• Mobilização de apoios ou reforço dos meios; 

• Coordenação da área de apoio social às populações deslocadas ou 

isoladas; 
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• Acionamento dos meios necessários para alojamento, agasalho e 

alimentação de populações atingidas. 

 

3) Lares e IPSS’S 

• Mobilização de apoios ou reforço dos meios; 

• Coordenação da área de apoio social às populações deslocadas ou 

isoladas; 

• Acionamento dos meios necessários para alojamento, agasalho e 

alimentação de populações atingidas. 

 

4) Corpo Nacional de Escutas 

• Apoiam os Agentes de  Proteção Civil na evacuação das 

populações; 

• Colaboram no serviço de estafetas; 

• Apoiam a instalação dos centros de acolhimento provisório, bem 

como a assistência às populações. 

 

5) Agrupamento de escolas 

• Estabelecem planos de segurança e evacuação da população 

escolar em situação de emergência; 

• Disponibilização das instalações para os diversos fins de 

assistência humanitária; 

• Apoio no fornecimento de alimento e equipamento das equipas de 

intervenção e desalojados. 

 

6) EP – Estradas de Portugal 

• Participa com os necessários meios em operações de emergência, 

desobstrução e reparação de vias, de acordo com as orientações 

da Comissão Municipal de  Proteção Civil/Agentes de  Proteção 

Civil; 

• Promove as necessárias diligências de forma a contribuir para a 

intervenção dos Agentes;   

• Executam as necessárias medidas á normalização do normal 

funcionamento das populações. 
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7) EDP – Energias de Portugal e REN – Rede Elétrica Nacional 

• Assegura a constituição de equipas de reparação das redes de 

distribuição e transformação de energia elétrica, de acordo com as 

indicações da CMPC; 

• Garante a permanência das equipas técnicas necessárias de forma 

a agir rapidamente, procurando reduzir danos e restabelecer  a 

normalidade. 

 

8) PT – Portugal Telecom 

• Asseguram as equipas de reparação das redes de 

telecomunicações, em situações de emergência, de acordo com as 

indicações do Agentes de  Proteção Civil; 

• Executam as necessárias medidas á normalização do normal 

funcionamento das populações; 

• Neutralização dos efeitos provocados pelo acidente. 

 

9) ADRA – Águas da Região de Aveiro.  

• Asseguram as equipas de reparação da rede de distribuição de 

água e saneamento, em situações de emergência, de acordo com 

as indicações do Agentes de  Proteção Civil; 

• Executam as necessárias medidas á normalização do normal 

funcionamento das populações; 

• Neutralização dos efeitos provocados pelo acidente. 

 

10) Gás Natural – GALP Energia  

• Possui uma estrutura própria de manutenção e recuperação das 

infraestruturas de transporte de gás e capacidade de resposta em 

emergência, no âmbito das suas competências. 

 

11) Concessionária da A17 – ASCENDI 

• A ASCENDI possui uma estrutura própria de manutenção e 

recuperação de vias e capacidade de resposta em emergência no 

âmbito das suas competências; 
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• Articula-se, no cumprimento das missões de intervenção, no 

âmbito deste Plano, com o COS. 

 

12) Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social 

• Apoia as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento 

provisório, bem como a assistência e bem-estar das populações; 

• Exerce as atividades necessárias no âmbito das suas competências 

e na realização das mesmas. 

 

13) ICNF Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

• A colaboração do ICNF ocorre quando a situação o exige, de 

acordo com os meios disponíveis, no âmbito do presente Plano ou 

do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI). 

 

14) Radioamadores 

• Cooperar com os Agentes de Proteção Civil e entidades oficiais de 

forma a reforçar o sistema de comunicações via rádio, ou substitui-

se caso se verifique a inoperância.  

 

15) APA 

• Disponibilizar informação necessária ao acompanhamento de 

situações de cheias e seca; 

• Colaborar com as operações de controlo de acidentes graves com 

substâncias perigosas. 

 

16) INMLCL - Gabinete Médico-legal do Baixo Vouga 

• Cooperar com as entidades oficiais, grupo de serviços 

mortuárias, de forma a mobilizar as equipas Médico-legais 

necessárias para a realização das autópsias. 

• Perícia aos corpos para descrição e avaliação dos danos 

provocados. 

 

17) Operadores de Redes Móveis de Telecomunicações 
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• Colaborar com as entidades oficiais de forma a reforçar o 

sistema de comunicações via rádio, ou substitui-lo em caso 

de inoperância. 

 

3.2.1. Fase de Reabilitação  

Os organismos e entidades de apoio (contactos em ANEXO E), têm 

como missão e/ou responsabilidades a colaboração na fase de reabilitação, 

e de acordo com as seguintes funções:  

1) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos 

• Colabora nas ações de estabilização de infraestruturas e nas ações 

de retorno da população deslocada. 

 

2) Santa Casa da Misericórdia de Vagos 

• Desenvolve as necessárias ações á reposição da normalidade das 

populações afetadas pela situação de emergência, especialmente 

na disponibilização de apoio social e psicológico. 

 

3) Lares e IPSS’S 

• Auxílio ao normal funcionamento das populações na vertente do 

apoio social e psicológico.  

 

4) EP – Estradas de Portugal 

• Promove a desobstrução e reabilitação da rede viária, 

indispensável à normal circulação rodoviária. 

 

5) EDP – Energias de Portugal e REN – Rede Elétrica Nacional 

• Assegura a reabilitação e a normalização da gestão e distribuição 

de energia elétrica.  

 

6) PT – Portugal Telecom 

• Assegura a reabilitação e a normalização da gestão das 

comunicações. 
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7) ADRA – Águas da Região de Aveiro 

• Colabora na avaliação e quantificação dos danos, na rede de 

distribuição de água e saneamento. 

 

8) Gás Natural – GALP Energia  

• Assegura, a proteção e conservação das infraestruturas de 

transporte de gás que previsivelmente sejam afetadas e a 

recuperação das condições e da capacidade de circulação nas 

áreas afetadas. 

 

9) Concessionária da A17 – ASCENDI 

• Assegura, com equipamentos próprios, a proteção e conservação 

das infraestruturas rodoviárias e a recuperação das condições e da 

capacidade de circulação nas áreas afetadas. 

 

10) Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social 

• Colabora na avaliação e quantificação de danos, e apoio 

psicológico às vítimas.  

 

11) ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

• O ICNF promove a recolha de informação necessária sobre os 

incêndios florestais. 

 

12) Radioamadores 

• Cooperar com os Agentes de Proteção Civil e entidades oficiais de 

forma a reforçar o sistema de comunicações via rádio, ou substitui-

se caso se verifique a inoperância.  

 

13) APA 

• Disponibilizar informação necessária ao acompanhamento de 

situações de cheias e seca; 

• Colaborar com as operações de controlo de acidentes graves com 

substâncias perigosas. 
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14) INMLCL - Gabinete Médico-legal do Baixo Vouga 

• Colaborar nas necessárias autópsias e gestão de cadáveres.  

 

15) Operadores de Redes Móveis de Telecomunicações 

• Cooperar com as entidades oficiais de forma a reforçar o 

sistema de comunicações via rádio, ou substitui-lo em caso 

de inoperância. 

 

16) Divisões da Câmara Municipal de Vagos – DSO, DAS, Gabinete de 

Comunicação, DF, Veterinário Municipal e Gabinete Florestal. 

• Colaborar nas necessárias ações de reposição da normalidade do 

funcionamento das populações, quer seja na estabilização de 

infraestruturas, reabilitação da rede elétrica, no apoio social e 

psicológico á população, avaliação das áreas ardidas, questões de 

insalubridade decorrentes da situações de emergência, cooperação 

financeira nas ações de reabilitação.  

 

17) Juntas de Freguesia  

• Colaborar nas necessárias ações de acordo com o capítulo 3.3.  

 

 

3.3. Missões das Estruturas Autárquicas 

Os serviços de Proteção Civil e de apoio logístico da Câmara Municipal 

Vagos, designados por Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), e os 

serviços das Juntas de Freguesia do Concelho de Vagos, têm como missão 

disponibilizar todos os meios de que disponham, por solicitação da CMPC, 

nomeadamente: humanos; técnicos assistentes, assistentes operacionais; 

materiais; máquinas, viaturas, combustíveis, ferramentas e outros produtos 

necessários. 
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O Município de Vagos disponibiliza meios financeiros através do 

funcionamento da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Vagos e das 

Equipas de Intervenção Permanente, por meio de protocolos já celebrados. 

O Município disponibiliza, para as fases de emergência e reabilitação os 

recursos humanos e os meios materiais que forem necessárias, com as 

missões respetivas para cada fase: 

 
 
Quadro 5.Missão do SMPC 

SMPC 

 

Missão 

Fase de Emergência 

• Apoio logístico das operações de proteção e socorro  

• Disponibilização de meios humanos e materiais para a resposta 

operacional, de apoio e assistência, de acordo com as missões 

legalmente definidas ou solicitadas superiormente 

• Promove a sinalização rodoviária nas vias da sua responsabilidade, 

para prevenção e proteção dos cidadãos e para uma utilização mais 

rápida e eficaz por parte dos meios de intervenção 

• Assegura, com equipamentos próprios, a Proteção e conservação das 

infraestruturas rodoviárias da sua jurisdição e da capacidade de 

circulação nas áreas afetadas. 

Fase de Reabilitação 

• Procede à atualização da informação relativa a acidentes graves e 

catástrofes ocorridas na área do Município  

• Procede à atualização da informação relativa às medidas adotadas e 

às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações delineadas em 

cada situação 

• Avalia posteriormente os riscos e as vulnerabilidades 

• Avaliação de prejuízos. 

 

 

As juntas das freguesias do Concelho disponibilizam, para as fases de 

emergência e reabilitação, os recursos humanos e os meios materiais 

necessários, para as missões respetivas: 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 
Parte II – Organização da Resposta               

 

 

 Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos 

 

71 

 

Quadro 6. Missão das Juntas de Freguesia 

Juntas de 

Freguesia 

 

Missão 

Fase de Emergência 

• Mobilizam os meios próprios necessários para apoio às autoridades 

de Proteção Civil, quando solicitados 

• Prestam apoio necessário às ações de instalação e gestão dos 

centros de acolhimento provisório e procedem ao registo das 

famílias e dos munícipes aí instalados 

• Exercem diversas atividades no âmbito das suas competências. 

Fase de Reabilitação 

• Colaboram na assistência das populações evacuadas  

• Colaboram na avaliação e quantificação dos danos 

• Apoiam o sistema de recolha e armazenamento de donativos. 

Coordenar as ações de pesquisa de desaparecidos. 
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Parte III - Áreas de Intervenção 
 

O presente capítulo pretende apresentar as várias áreas de 

intervenção e organização geral das operações.  

1. Administração de meios e recursos  

A área de intervenção de meios e recursos procura estabelecer os 

procedimentos e instruções de coordenação quanto às atividades de gestão 

administrativa e financeiras inerentes à mobilização, requisição e utilização 

dos recursos aquando da ativação do plano de emergência. 

A estrutura de Proteção Civil adequada a intervir em situação de 

emergência a nível municipal - Comissão Municipal de Proteção Civil, devido 

á presença de meios e rapidez de atuação e devido ao conhecimento da 

realidade local. As situações de emergências para as quais a CMPC não 

possua meios de resposta, deverão ser transmitidas para as estruturas de 

nível distrital, e nacional, caso não se detenham meios suficientes a nível do 

Município. 

A situação de emergência poderá compreender a utilização de um 

número elevado de meios e recursos. Estes poderão pertencer à Câmara 

Municipal, a entidades públicas ou privadas, no âmbito das suas 

responsabilidades, alocados quando solicitados.  

 

   A aquisição de bens por requisição da Comissão Municipal de Proteção 

Civil, realizada nos termos legais, com autorização do Presidente da Câmara 

de Vagos e respetiva liquidação efetuada pela CM, segundo as normas da 

Contabilidade Pública. Os fornecedores privados, ou públicos de 

equipamentos, necessários às operações de emergência, encontram-se 

enumerados na Parte IV, secção III. Caso se verifiquem insuficientes, 

deverá a COM em conjunto com SMPC, proceder aos necessários contactos 

de forma a colmatar as precisões.  
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A gestão financeira e de custos, a supervisão contratual e a gestão dos 

processos dos seguros, ficarão a cargo dos Serviços da Câmara Municipal de 

Vagos, respetivamente, Divisão Financeira. A gestão dos tempos de 

utilização dos recursos e equipamentos ficará a cargo do Comandante 

Operacional Municipal de Vagos. 

Os elementos integrantes da CMPC são nomeados e remunerados pelas 

Entidades e Organismos a que pertencem. 

Os voluntários, cuja colaboração seja aceite/solicitada, devem apresentar-

se no quartel dos Bombeiros e Juntas de Freguesia. 

 

Ao diretor do PMEPC incumbe a convocação do SMPC e dos Agentes de 

Proteção Civil, e entidades intervenientes, com o objetivo de assegurar a 

coordenação técnica e operacional dos meios e recursos a disponibilizar. 

O artigo 11.º da Lei 80/2015, de 3 de Agostodefine a obrigatoriedade de 

colaboração com as autoridades de Proteção Civil, a todos os cidadãos e 

demais entidades privadas da área abrangida, respeitando as ordens e 

orientações que lhes forem dirigidas e correspondendo às respetivas 

solicitações, quando declarada a situação de alerta, contingência ou 

calamidade. A recusa do cumprimento da obrigação estabelecida 

corresponde ao crime de desobediência. 

 
Quadro 1. Administração de Meios e Recursos 

Estrutura de coordenação  Diretor do Plano PME de Vagos 

Entidades Intervenientes  

COM 
Bombeiros Voluntários Vagos 
Autoridade Marítima de Aveiro 

Destacamento Territorial da GNR de 
Aveiro 

 ACes BV 
Câmara Municipal de Vagos 

Prioridades de Ação 
• A CMPC estabelece os procedimentos e instruções de coordenação das 

atividades de gestão administrativa e financeiras inerentes à mobilização, 
elaboração das requisições de meios e recursos, com ativação do PME. 

• Ao Diretor do Plano compete também avaliar e autorizar as requisições dos 
custos inerentes à situação 

• Difundir às entidades/organismos as instruções/determinações do Presidente 
• Garantir a ligação com as entidades e organismos intervenientes no PME 
• Elaborar relatórios da situação compete ao COM. 
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2. Logística  

Ao apoio logístico remetem-se os procedimentos e instruções de 

coordenação, bem como a identificação dos meios e dos serviços 

responsáveis, Agentes de Proteção Civil, organismos e entidades de apoio, 

quanto às atividades destinadas a apoiar as forças de intervenção e a 

população. 

O SMPC da Câmara Municipal de Vagos é responsável, sobretudo, por suprir 

as suas carências, relativamente ao material e equipamentos, combustíveis, 

reparação de viaturas e transportes, no exercício das suas funções. 

Os Agentes de Proteção Civil e entidades envolvidas são responsáveis por 

suprir as suas carências logísticas, de forma a desempenhar corretamente 

as suas tarefas. 

 

2.1. Apoio Logístico às Forças de Intervenção   

No apoio logístico às forças de intervenção torna-se necessário o 

fornecimento de alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de 

equipamentos, transporte, material sanitário, material mortuário e outros 

produtos essenciais ao prosseguimento das missões de socorro e 

salvamento.  

Em situação de emergência, acidente grave ou catástrofe, encontram-se 

designados os seguintes elementos de apoio logístico, estrutura de 

coordenação e intervenção, e as inerentes prioridades de ação. 

 

 

Quadro 2. Apoio Logístico às Forças de Intervenção 

Estrutura de coordenação  Serviço Municipal de Proteção Civil 

Entidades 
Intervenientes  

CMPC 
Bombeiros Voluntários de Vagos 

Câmara Municipal - Divisão de Serviços Operacionais 

Autoridade de Saúde do Concelho 
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Prioridades de Ação 
• Operacionalizar os necessários abastecimentos dos meios e recursos utilizados 

com ativação da PME.  

• Operacionalizar as áreas de armazenagem para a situação de emergência 

• Organizar um sistema de transportes 

• Operacionalizar os protocolos com entidades fornecedoras de bens e géneros 

para a situação de emergência. 

• Garantir a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios 

•  Colaborar nas ações de mortuária  

• Assegurar a disponibilidade de meios e recursos para a desobstrução de vias 

de comunicação itinerários de socorro 

• Assegurar a disponibilidade de meios e recursos para as operações de 

demolição e escoramento de edifícios e estruturas vitais.   

 

Alimentação, Alojamentos e Agasalhos 

A alimentação e alojamento do pessoal das Entidades e Organismos 

intervenientes nas operações serão a cargo das mesmas 

entidades/organismos. A alimentação e alojamento do pessoal voluntário, 

que o deseje, serão a cargo do SMPC/CB. Estes procedimentos vigorarão 

enquanto outros não forem determinados pela CMPC. 

 

Combustíveis e Lubrificantes 

São obtidos no mercado local, designado pelo SMPC, pelas Entidades e 

Organismos intervenientes, através de guia de fornecimento, o 

abastecimento de combustíveis e lubrificantes. 

 

Manutenção e Reparação de Material 

As despesas de manutenção e reparação de material são encargo dos 

organismos proprietários, podendo as verbas extraordinárias ser liquidadas 

pelo SMPC através de disponibilizações para o efeito. 

 

Transportes 

Por proposta do SMPC, apoiado pelos meios pela Câmara Municipal e 

Corporação dos Bombeiros, serão operacionalizados os procedimentos para 

requisição e mobilização de meios e funcionamento dos transportes. 
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As requisições de bens e serviços deverão ser efetuadas pelas entidades e 

organismos intervenientes, serão aprovados pela CMPC e requisitados pelo 

SMPC. As requisições deverão ser apresentadas, pela entidade que 

necessita dos bens e serviços, de acordo com o Modelo de requisição anexo 

a este plano, ANEXO B.  

Em situação de emergência, as despesas inerentes à atuação das entidades 

será suportada inicialmente pelas mesmas, no entanto, caso a situação de 

emergência se prolongue, devem as entidades abaixo indicadas garantir o 

provimento das despesas subsequentes.   

 

Quadro 3. Encargos de despesas  

Alimentação e alojamento SMPC, BVV 

Combustíveis, Lubrificantes SMPC 

Manutenção e reparação de 

equipamentos  
SMPC 

Transportes  SMPC, CM, BVV 

Material sanitário e Mortuário  Autoridade de Saúde 

Outros apoios  
Todas as entidades intervenientes e as de apoio 

eventual de acordo com as suas competências 

 

 

A resposta às solicitações dos Agentes, organismos e entidades de apoio na 

fase de reabilitação dos serviços essenciais, compreendem determinadas 

responsabilidades das entidades abaixo indicadas, que prestam apoio na 

eventualidade de situação de emergência, de acordo com a natureza da 

ocorrência: 

• EP – Estradas de Portugal 

• EDP – Energias de Portugal 

• PT – Portugal Telecom 

• ADRA – Águas da Região de Aveiro 

• Gás Natural – GALP Energia  

• Concessionária da A17 – AEANOR 
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• Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social. 

 

2.1.1. Zona de Concentração e Reserva de Apoio às Forças de Intervenção   

Em situação de emergência as zonas de intervenção configuram-se 

adaptadas às circunstâncias e à topografia do terreno, podendo 

compreender zonas de sinistro, zonas de apoio, zonas de concentração e 

reserva e zonas de receção de reforços. 

 

Zona de concentração e reserva  

A zona de concentração e reserva (ZCR), de acordo com Decreto-Lei n.º 

134/2006 de 25 de julho, corresponde à zona do teatro de operações onde 

se localizam temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão 

imediata, onde se mantém um sistema de apoio logístico e assistência pré-

hospitalar e onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos pedidos 

pelo posto de comando operacional. No Município do Vagos a zona de 

concentração e reserva, em situação de emergência será localizada 

primordialmente, no quartel dos Bombeiros Voluntários de Vagos, conforme 

cartografia em Anexo ao presente Plano, Mapa 16, Zona de Concentração e 

de Reserva do Concelho, ANEXOS A. 

 

 

2.2. Apoio Logístico à População 

O apoio logístico a prestar á população, deverá providenciar, os meios, bens 

essenciais e serviços necessários, de forma a suprir as necessidades das 

populações afetadas. O Apoio Logístico compreende distintas tarefas como: 

coordenar o acesso imediato aos bens essenciais de sobrevivência; 

coordenar as atividades de manutenção dos locais de alojamento; 

coordenar o fornecimento de alimentação, agasalhos e alojamento aos 

desalojados; coordenar a distribuição de bens e serviços pela população 
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afetada; providenciar o necessário apoio psicológico; recolha e 

armazenamento de donativos, (Modelo de requisição constante em IV-III-

3); inventariar, controlar e distribuir os voluntários e dádivas. Caso se 

verifique que os meios da CM não são suficientes, será necessário contratar 

empresas privadas, de forma a reforçar os meios disponíveis, sendo a 

despesa assegurada pela Divisão Financeira. 

 

Quadro 4. Apoio Logístico à População 

Estrutura de coordenação  SMPC  

Entidades 
Intervenientes  

Bombeiros Voluntários de Vagos 

Divisão de Serviços Operacionais 

Autoridade de Saúde do Concelho ou entidade por ela 
designada 

Divisão Municipal de Ação Social 

Santa Casa da Misericórdia 

Corpo de Escuteiros 

Prioridades de Ação 
• Disponibilizar bens básicos á população deslocada 

• Providenciar locais de alojamento temporário e transportes 

• Promover recolha de donativos e incentivos 

• Estabelecer planos de atuação dos serviços técnicos de forma a reabilitar os 

serviços mínimos essenciais 

• Angariação de material sanitário 

•  Apoiar psicologicamente a população 

• Organizar e coordenar a instalação de campos de desalojados. 

 

 

Em caso de evacuação será necessário assegurar préviamente a 

ativação das Zonas de Concentração de apoio á população, os quais 

compreendem instalações como, as juntas de freguesia, escolas, igrejas, 

instalações hoteleiras, e as instalações desportivas (caso o período de 

deslocação seja inferior a 24 horas), conforme cartografia em Anexo ao 

presente Plano, Mapa 16, Zona de Concentração Local, ANEXOS. As zonas 

de concentração dispõem de necessárias condições para a instalação da 

população deslocada durante curtos períodos ou para permanência durante 

alguns dias.    
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Em caso de evacuação será necessário disponibilizar transportes para a 

população que não possua meios próprios possa se deslocar. A requisição 

dos meios de transporte e a coordenação da população, bem como a 

movimentação e definição dos locais de acolhimento temporário, 

permanecem a cargo da CMPC, a qual se auxiliará no Grupo de Logística. 

Caso os meios pertencentes à Camara Municipal não sejam suficientes para 

suprir as carências, será necessário contratar empresas privadas, de forma 

a reforçar os meios disponíveis. A despesa deverá ser liquidada pela CM 

(Divisão Financeira) através de fundos próprios ou recorrendo a uma conta 

especial de emergência.  

 

Os locais de alojamento devem reunir as condições essenciais mínimas de 

higiene pessoal, repouso e alimentação. Para locais de alojamento 

provisório, curta duração, será indicada a utilização de residenciais do 

concelho. Nos locais de alojamento temporário de longa duração serão 

utilizados os pavilhões municipais existentes nas freguesias do concelho.  

 

 

Entidades de apoio eventual de acordo com a natureza da situação de 

emergência:  

• EP – Estradas de Portugal 

• EDP – Energias de Portugal 

• PT – Portugal Telecom 

• ADRA – Águas da Região de Aveiro 

• Gás Natural – GALP Energia  

• Concessionária da A17 – AEANOR 

• Centro Distrital de Aveiro do Instituto de Segurança Social. 

 

 

As entidades de apoio, caso seja essencial a sua intervenção, de acordo 

com a sua área de atuação, deverão, cooperar com a entidade 

coordenadora sempre que solicitado. 
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Quadro 5. Ação dos Agentes, entidades e dos organismos de apoio  

Alojamento Temporário 
Lares e IPSS, SMPC, Segurança Social, CM Vagos - 

Ação Social e Juntas de Freguesia. 

Alimentação e água potável 

Santa Casa da Misericórdia, Segurança Social, 

Bombeiros Voluntários de Vagos, ADRA e Juntas de 

Freguesia 

Agasalhos 

Santa Casa da Misericórdia, Segurança Social, 

Bombeiros Voluntários de Vagos e Juntas de 

Freguesia 

Recolha e armazenamento 

de donativos dádivas 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Vagos e Agrupamento de Escuteiros 

Inventariar, controlar e 

distribuir pessoal voluntário 

Bombeiros Voluntários de Vagos, Juntas de 

Freguesia 

Apoio Psicológico CM de Vagos 
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3. Comunicações  

Em caso de um acidente grave, a comunicação entre os diversos 

Agentes de Proteção Civil é crucial para a coordenação dos meios de 

socorro. Compete ao comandante das operações de socorro definir o plano 

de comunicações a efetuar no terreno. O DIOPS define a organização das 

comunicações segundo os princípios estabelecidos no DON n.º 1/2010 da 

ANPC, capítulo da organização das comunicações. 

 

Em situação de emergência e sequente ativação do PMEPC, os Agentes de 

Proteção Civil dispõem de sistemas próprios de comunicações, que lhes 

permitem coordenar esforços, nomeadamente, a Corporação dos Bombeiros 

Voluntários e a Guarda Nacional Republicana e Autoridade Marítima Local.  

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos não dispõe de um sistema 

de radiocomunicações próprio, pelo que, irá utilizar, quando necessário, os 

canais semiduplex e simplex, da Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC).  

 

 

Estrutura de coordenação Comissão Municipal de Proteção Civil 

Entidades Intervenientes 

 SMPC 

 Corporação de BVV 

 GNR 

 

AM 

RADIOAMADORES 

COM 

      Prioridades de Ação 
 
 

 

Assegurar as necessidades de comunicação das forças de segurança e 

emergência 

 Promover a intercomunicação e interoperabilidade entre os Agentes 
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O organograma de comunicações em emergência, reproduzido na figura 

seguinte, mostra como se estabelecem as comunicações e refere as redes 

utilizadas, cuja respetiva listagem dos canais constam em anexos, ANEXOS 

B, Em situação de Emergência, constitui

operacional que é o pilar de todas as comunicações.

 

FIGURA 1. 

 

O acesso á Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC) por parte dos SMPC, 

Agentes de Proteção Civil, Organismos e Entidades de Apoio está regulado 

pela Norma de Execução Permanente (NEP) 

(REPC e ROB), e à NOP 5101

de Proteção Civil.  

 

Para além das redes referenciadas, alguns dos Agentes de Proteção Civil 

utilizam também a rede SIRESP (BV

Bombeiros  
Voluntários 

de Vagos

SMPC de 

Vagos

Radioamadores 
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O organograma de comunicações em emergência, reproduzido na figura 

seguinte, mostra como se estabelecem as comunicações e refere as redes 

utilizadas, cuja respetiva listagem dos canais constam em anexos, ANEXOS 

situação de Emergência, constitui-se no terreno o posto de comando 

operacional que é o pilar de todas as comunicações. 

Organograma de Comunicações 

O acesso á Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC) por parte dos SMPC, 

Agentes de Proteção Civil, Organismos e Entidades de Apoio está regulado 

pela Norma de Execução Permanente (NEP) 5/NT/2011, de 10 de dezembro 

5101-2013 de 4 de Abril, da Autoridade de Nacional 

Para além das redes referenciadas, alguns dos Agentes de Proteção Civil 

m também a rede SIRESP (BVV e GNR). De acordo com o Decreto

Director PMEPC 
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O organograma de comunicações em emergência, reproduzido na figura 

seguinte, mostra como se estabelecem as comunicações e refere as redes 

utilizadas, cuja respetiva listagem dos canais constam em anexos, ANEXOS 

se no terreno o posto de comando 

 

O acesso á Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC) por parte dos SMPC, 

Agentes de Proteção Civil, Organismos e Entidades de Apoio está regulado 

, de 10 de dezembro 

, da Autoridade de Nacional 

Para além das redes referenciadas, alguns dos Agentes de Proteção Civil 

). De acordo com o Decreto-Lei 
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n.º 167/2006, de 16 de agosto, o Sistema Integrado de Redes de 

Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) é um sistema único de 

comunicações, com base numa só infraestrutura de telecomunicações de 

caráter nacional, que deverá assegurar as necessidades em termos de 

comunicações das forças de emergência. 

 

Instruções de coordenação 

• Na ocorrência de uma situação de emergência, devem as entidades 

intervenientes testar todos os sistemas de comunicações e avaliar o 

desempenho.  

• Os elementos da CMPC deverão garantir os meios de comunicação 

necessários e presentes no local de reunião, assim como, garantir a 

disponibilidade de energia elétrica. Na falha de energia da rede 

devem ser acautelados os geradores necessários.    

• O posto de comando operacional mantém-se em contacto com a 

CMPC e CDOS. Compete ao COM assumir o posto operacional e 

manter a ligação ao Presidente. 

• No Posto de Comando Operacional as ligações entre diferentes 

entidades, poderão ser garantidas através de oficiais de ligação.   

• Em situação de evacuação e realojamento da população afetada, as 

comunicações poderão ser efetuadas através do serviço telefónico, 

ou, recorrendo à rede das forças de segurança destacadas para a 

evacuação (GNR, AM, BVV) ou rede de radioamadores.  

• Caso se verifiquem danos ou destruição de infraestruturas de apoio 

às comunicações, que comprometam a cadeia de comando e a 

circulação de informação, será de solicitar aos radioamadores, rádios 

locais a reforçar a rede existente.  

• A CMPC deve avaliar a necessidade de se recorrer a meios adicionais 

de comunicação, de modo a garantir a ligação entre os elementos e 

entidades intervenientes, e se necessário, deverá desencadear a 

intervenção aos radioamadores licenciados. Em ANEXOS E 

apresenta-se uma listagem de radioamadores no Concelho 

devidamente licenciados para o efeito. 
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4.Gestão de informação  

A gestão da informação divide-se em 2 grandes componentes: Gestão 

de informação das entidades atuantes nas operações e Gestão da 

Informação pública. 

 
4.1. Gestão de informação das entidades atuantes nas operações  

Em situação de emergência deverá ser organizado um plano de ação 

para os Agentes. Na execução do mesmo, necessariamente, procedem os 

Agentes a reuniões regulares, permitindo a transmissão das informações 

entre todos os Agentes e entidades atuantes nas operações. Pelo exposto, 

devem ser recolhidas informações relativas: ao ponto de situação e 

perspetiva de evolução futura; cenário e modelo de previsão; dados 

ambientais e sociais e outras informações indispensáveis para o controlo da 

situação. A partilha e gestão conjunta da informação permitirá gerir e 

adequar recursos de forma equilibrada potenciando uma resposta à situação 

de emergência.  

 

Estrutura de coordenação  Comandante Operacional Municipal 

 

O SMPC em articulação com o COM, informará as entidades atuantes, 

relativamente ao ponto de situação das operações no terreno, via telefone, 

rádio, ou outras vias - modelos de relatório, que constam da Parte IV, da 

Secção III, do Presente plano. 

A atualização da informação a fornecer e os “briefings” devem ser 

realizados de forma contínua, preferencialmente em períodos de uma hora. 

O SMPC ficará responsável pela elaboração dos relatórios gerais e imediatos 

no decorrer da situação de emergência, de acordo com os modelos de 

relatório, que constam da Parte IV, da Secção III, do Presente plano. 
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FIGURA 2. Organigrama gestão de informação 

 

Quadro 6. Gestão da informação 
                                              

O COM deverá manter o Presidente da Câmara

situações que estão a ocorrer, efetuando 

situação e medidas adotada

• O SMPC deverá assegurar uma adequada 

informação, ao nível das Entidades intervenientes no Plano, de modo a 

garantir a funcionalidade do sistema d

de decisão da CMPC. 

• Garantir a ação concertada das entidades

alterações significativas no decorrer das operações.

• Analisar e avaliar possíveis cenários decorrentes da situação de 

emergência. 

• Assegurar a passagem de informação de forma diferenciada, entre os 

intervenientes e organismos e entidades de apoio, assim como 

intervenientes políticos e CDOS. 

• O Posto de Comando Operacional é 

Entidades  Atuantes

GNR        BVV      AM

COM

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         

 

 

Organigrama gestão de informação  

. Gestão da informação – Prioridades de Ação 
                                              COM 

nter o Presidente da Câmara informado de todas as 

situações que estão a ocorrer, efetuando a atualização da evolução da 

situação e medidas adotadas. 

Prioridades de Ação 

O SMPC deverá assegurar uma adequada recolha transmissão e gestão da 

informação, ao nível das Entidades intervenientes no Plano, de modo a 

garantir a funcionalidade do sistema de operações e a suportar a tomada 

Garantir a ação concertada das entidades reportando de imediato, todas as 

alterações significativas no decorrer das operações. 

Analisar e avaliar possíveis cenários decorrentes da situação de 

Assegurar a passagem de informação de forma diferenciada, entre os 

intervenientes e organismos e entidades de apoio, assim como 

intervenientes políticos e CDOS.  

Ação específicas 

omando Operacional é responsável por transmitir o ponto de 

Entidades  Atuantes

GNR        BVV      AM

COM

Serviço 
Municipal de 
Proteção Civil
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informado de todas as 

da evolução da 

transmissão e gestão da 

informação, ao nível das Entidades intervenientes no Plano, de modo a 

e operações e a suportar a tomada 

de imediato, todas as 

Analisar e avaliar possíveis cenários decorrentes da situação de 

Assegurar a passagem de informação de forma diferenciada, entre os 

intervenientes e organismos e entidades de apoio, assim como 

por transmitir o ponto de 
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situação da situação de emergência.   

• O(s) posto(s) de comado(s) informam e avaliam a progressão da situação 

de emergência, transmitindo e aconselhando à CMPC a execução das ações 

necessárias á contenção da situação.  

• Os relatórios de situação, imediatos e gerais, são da responsabilidade do 

SMPC, os quais serão elaborados de acordo com as forças interventivas, 

vítimas humanas, danos em edifícios, e evolução da situação. 

• Quando se verifique uma mudança no comando das operações, deve ser 

realizado um briefing, sobre o ponto de situação e mudança de comando 

às entidades intervenientes. 

•   As entidades de apoio envolvidas informam o SMPC do ponto de situação 

sempre que seja exigido. Entidades que eventualmente poderão prestar 

apoio útil necessário para determinados pontos de situação, APA, ICNF, 

IPMA ou outros, disponibilizam a informação necessária quando solicitados. 

• A periodicidade mínima dos pontos de situação é de 1 hora, salvo outra 

indicação da CMPC. 

• A CMPC delega no SMPC a recolha e gestão adequada da informação.  

 

 

No que respeita à informação entre as entidades, seguem abaixo indicadas, 

o tipo de informação e entidades destinadas à recolha. 

 

Quadro 7.Recolha de informação e Entidade responsável 

Recolha de informação  
(Coordenação SMPC) 

Entidade  Informação  

COM 

BVV  

Zonas de intervenção  

Número de pessoas afetadas  

Área territorial afetada   

Prioridade de defesa  

SMPC  

Existência de equipamentos sociais  

Previsões de danos ambientais  

Local para transporte de vítimas 

Previsões meteorológicas relevantes 
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4.3. Gestão da Informação pública  

O Serviço Municipal de Proteção Civil, após o acionamento do Plano, 

convocará a colaboração do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal, 

que irá apoiar o sistema de informação pública, respetivamente, 

informações relativas ao progredir da situação de emergência e às 

instruções e medidas a adotar pela população.  

A função do Gabinete de Comunicação incidirá na permanente ligação com 

os Órgãos de Comunicação Social, para que sejam transmitidas em tempo 

útil todas as informações definidas pelo Diretor do Plano, avisos, 

comunicados, notas de imprensa e outras formas de difusão de 

informações. A periodicidade de passagem de informação à população 

deverá ser indicada pelo diretor do plano, mediante as situações de 

acidente grave ou catástrofes verificadas, efetuadas através da emissão de 

comunicados e divulgação dos comunicados presentes na Parte IV, Secção 

III, do presente Plano.  

 

A informação a difundir compreende, designadamente: 

!  Situação atual do acidente 

!  Ações em curso de socorro e auxílio 

!  Áreas de acesso restrito 

A recolha de dados ambientais sobre as condições 

meteorológicas presentes, futuras e particularidades do 

território municipal. 

A nível social deverão se recolher informações sobre: grupos 

etários em risco; existência de equipamentos sociais 

disponíveis. 

GNR  

Vias de circulação intransitáveis/operacionais 

Relativa a cenários prováveis de acordo com o local e tipo de 

ocorrência. 
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!  Números de telefone e locais de contacto de informações, donativos 

e serviço voluntário 

!  Locais de acolhimento provisório, permanente e assistência 

!  Medidas de autoproteção 

!  Regresso de populações evacuadas 

!  Entre outras definidas pelo diretor do Plano. 

 

O aviso e a informação pública podem ser desencadeados, através da 

utilização dos seguintes meios, em separado ou em simultâneo: 

! Radiodifusão de comunicações e outra informação oficial pelos meios 

de comunicação do concelho, quadro 9, lista de contactos em anexos, 

principalmente através da rádio local; 

! Avisos sonoros e instruções difundidos pelos altifalantes dos veículos 

da Guarda Nacional, Bombeiros e SMPC; 

! Pessoalmente através dos voluntários e colaboradores. 

 

Quadro 8. Gestão da informação pública  
Coordenação - COM 

O COM coordenará a gestão de informação ao público, de acordo coma 

as indicações da CMPC, efetuando a atualização da evolução da situação e 

medidas adotadas, intervindo através do SMPC.  

Prioridades de Ação 

• O SMPC deverá assegurar que a população é informada de forma contínua, 

de modo a adotar as instruções de autoproteção das entidades a Entidades 

intervenientes no Plano 

• Garantir a fluência da informação através da ligação aos órgãos de 

comunicação social e população, com a periodicidade adequada, e no 

mínimo de 4 horas. 

• Difundir os meios e procedimentos para efetuar donativos ou colaborar 

como voluntário   

• Organizar e preparar as necessárias conferências de imprensa de acordo 

com as indicações do diretor do plano  

• Assegurar a passagem de informação de forma diferenciada, entre os 

intervenientes e organismos e entidades de apoio, assim como 

intervenientes políticos, CDOS e Diretor do Plano.  
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Entidades intervenientes 

Camara Municipal de Vagos 

Bombeiros Voluntários de Vagos 

Autoridade Marítima 

Autoridade de Saúde do Município 

Juntas de Freguesia 

Entidades de Apoio eventual 

 

O SMPC garante o aviso e a manutenção da informação durante a 

ocorrência, para que população possa adotar as instruções das autoridades 

e as medidas de autoproteção mais convenientes.  

As declarações aos meios de comunicação social devem transmitir 

segurança às populações, evitando situações de pânico o que permite um 

maior controlo da situação, por parte dos Agentes de Proteção Civil. 

 

A Autoridade Marítima Local, nos espaços de sua jurisdição, procede á 

difusão de avisos à população, sob a forma de: 

! Comunicado, a publicar nos locais próprios, no âmbito das atribuições  

! Avisos aos navegantes locais, banhistas e população em geral, quando a 

situação ou ocorrência, influencie direta ou indiretamente os espaços 

marítimos sob jurisdição 

! Balizagem, garante o assinalamento marítimo costeiro de áreas 

interditas ou afetadas, sob jurisdição. 

 
 
 
Quadro 9. Meios de Comunicação do Concelho 

Meios de comunicação social do Concelho 

Jornais 

Eco de Vagos Terras de Vagos O Ponto 

Rádio Vagos FM 
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5.5.5.5. Procedimentos de evacuação  

A ocorrência de acidente grave ou catástrofe poderá implicar a 

necessária evacuação de determinados edifícios ou áreas, originando a 

necessária mobilização, alojamento e realojamento das populações 

afetadas. A avaliação dos riscos associadas á ocorrência e posterior 

determinação de evacuação, será proposta pela GNR e desencadeada pela 

CMPC e validada ou aprovada pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Vagos. 

 

Estrutura de coordenação  CMPC 

Entidades Intervenientes 

  

 SMPC 

 Gabinete de Comunicação 

 GNR 

 AM 

Prioridades de Ação 
  

Orientar e coordenar as operações de retirada da população da zona em 

risco para um local de segurança   

Deslocamento da população afetada do local de segurança para 

instalações de abrigo 

 Difundir À população os avisos de evacuação 

Operacionalizar as Zonas de Concentração Local e de Reserva 

Definir e operacionalizar os itinerários de evacuação  

Arantir a deslocação segura e ordeira da população deslocada 

Controlar, restringir e dirigir o acesso às zonas de concentração e abrigos 

temporários. 

 

 

Zonas de Concentração Local e de Irradiação 
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As Zonas de Concentração Local e de Irradiação compreendem os locais de 

reunião/concentração de pessoas provenientes das zonas sinistradas, os 

quais deverão coincidir, sempre que possível, com estruturas locais 

conhecidas, como os campos de futebol ou pavilhões gimnodesportivos e 

praças públicas. As zonas de concentração local e de irradiação definem-se 

pelo COM, de acordo com a localização, dimensão e natureza da ocorrência. 

O quadro seguinte (quadro 10) apresenta vários locais, prováveis, de 

concentração e irradiação existentes nas freguesias do concelho.  

 

Quadro 10. Zonas de Concentração Local e Irradiação 

Zonas de Concentração Local e de Irradiação 

Freguesia Designação 

 Vagos  

Pavilhão Gimnodesportivo 

Estádio Municipal 

Paços do Concelho e Parque Municipal de Vagos 

Santo António de Vagos 
Campo de Futebol do Grecas 

Largo do Cemitério 

Santo André de Vagos 
Campo de Futebol 

Igreja e largo da Igreja 

Calvão 
Campo de Futebol de Calvão 

Pavilhão e campos do Colégio de Calvão 

Gafanha da Boa Hora 
Campo de futebol 

Largo da Igreja 

Soza 
Campo de Futebol de Soza 

Largo da Santinha 

Ouca 
Campo de futebol 

Largo da Junta de Freguesia 

Santa Catarina 
Largo da Igreja 

Campo das Mesas 
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Ponte de Vagos 
Campo de Futebol 

Largo da Freguesia 

Fonte de Angeão 
Campo Futebol 

Largo da Igreja 

Covão do Lobo 
Campo de Futebol 

Pavilhão  

 

 

Itinerários de Evacuação 

Os itinerários de evacuação são definidos pontualmente de acordo com a 

localização, dimensão e natureza da ocorrência. 

Compete à GNR e à AM definir os itinerários, de acordo com as respetivas 

áreas de intervenção, a tarefa de evacuar e orientar a movimentação da 

população, em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe. 

Depois de identificada a zona de sinistro, o tráfego é reencaminhado de  

modo a que não interfira com a movimentação da população a evacuar, 

nem com a mobilidade das forças de intervenção e das entidades e 

organismos de apoio. As forças de segurança executam os necessários 

procedimentos para a abertura de corredores de circulação de emergência, 

o controlo de acesso às áreas afetadas e o controlo de tráfego.  

O regresso da população será também controlado pelas forças de 

segurança, no que respeita às condições de tráfego.  

A emergência conduz a situações de elevada imprevisibilidade, pelo que 

torna-se fundamental manter atualizado o registo das instalações, 

equipamentos e organismos, e definir os itinerários de evacuação a 

implementar. Um elemento essencial para garantir a máxima eficiência nos 

procedimentos de evacuação consiste na definição dos itinerários de 

evacuação. As vias de evacuação deverão garantir a máxima rapidez na 

deslocação dos Agentes de Proteção Civil, garantir que se encontram 

desobstruídas, assim como garantir de que é possível deslocar a população 

através dos Itinerários de Evacuação. Os itinerários de evacuação 

encontram-se definidos na cartografia em Anexo ao presente Plano, no 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 
Parte III – Áreas de Intervenção               

 

 

  Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos 

 

99 

 

Mapa 20, ZCL, ZCR, Itinerários de Evacuação e Abrigos do Concelho de 

Vagos, ANEXOS A. 

 

 

Abrigos Temporários e de Longa Duração 

Os abrigos temporários correspondem em pequena escala, locais onde será 

necessário garantir o alojamento temporário de um número relativamente 

pequeno de indivíduos. Assim, poderá recorrer-se, em situação de 

evacuação, a locais como às unidades hoteleiras, albergues e ou pensões. 

Os abrigos de longa duração, onde será necessário garantir o alojamento 

prolongado de um número significativo de indivíduos, correspondem 

preferencialmente a instalações como escolas, pavilhões ou campos 

desportivos, com condições suficientes de alimentação e higiene. 

Os locais para abrigos temporários e abrigos de longa duração apresentam-

se definidos no quadro 11. 

 

 

Quadro 11. Abrigos temporários e de longa duração 

Abrigos Temporários 

Designação  Localização  

Hotel  Freguesia de Vagos 

Albergue Freguesia de Calvão 

Abrigos Longa duração 

Designação  Localização  

Pavilhão Municipal de 
Vagos  Freguesia de Vagos 

 

 

 

Procedimentos de Evacuação  

A decisão de evacuação é proposta pelo COM e validada pelo diretor do 

Plano.  
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A Autoridade Marítima coordena as ações de evacuação nos espaços de sua 

jurisdição.  

 

Reproduzidos na figura seguinte, estabelecem

evacuação em situação de acidente grave ou catástrofe.

FIGURA 3

 

No Município do Vagos a zona de concentração local e de irradiação, os 

abrigos temporários e de longa duração, em situação de 

catástrofe, apresentam-se localizadas, conforme cartografia em Anexo ao 

presente Plano, no Mapa 20, ZCL, ZCR

do Concelho de Vagos, ANEXOS A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidente Grave 
ou catástrofe
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A Autoridade Marítima coordena as ações de evacuação nos espaços de sua 

Reproduzidos na figura seguinte, estabelecem-se os procedimentos

evacuação em situação de acidente grave ou catástrofe. 

3. Procedimentos de Evacuação 

No Município do Vagos a zona de concentração local e de irradiação, os 

abrigos temporários e de longa duração, em situação de acidente grave ou 

se localizadas, conforme cartografia em Anexo ao 

Mapa 20, ZCL, ZCR, Itinerários de Evacuação e Abrigos 

do Concelho de Vagos, ANEXOS A. 

Abrigo  
Temporário

Abrigo Longa 
duração

Reposição  da

Normalidade

Zona de 
Concentração ou 

irradiação

 

 

100 

A Autoridade Marítima coordena as ações de evacuação nos espaços de sua 

se os procedimentos de 

 

No Município do Vagos a zona de concentração local e de irradiação, os 

acidente grave ou 

se localizadas, conforme cartografia em Anexo ao 

, Itinerários de Evacuação e Abrigos 

Reposição  da

Normalidade
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6. Manutenção da ordem pública  

A manutenção da ordem pública, em caso de emergência, é da 

competência das forças de segurança presentes no concelho de Vagos, 

Guarda Nacional Republicana e Autoridade Marítima Local.  

 

Estrutura de coordenação  GNR e AM  

Entidades Intervenientes 

 COM 

 BVV 

 SMPC 

Empresas Privadas de Segurança 

Prioridades de Ação  
Garantir a ordem pública nas situações de emergência 

Prevenir distúrbios e acontecimentos que possam prejudicar as ações dos 

Agentes de Proteção Civil e Entidades Externas envolvidas numa 

Emergência  

Assegurar a limitação do acesso às zonas do sinistro e de apoio, a 

segurança das infraestruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis 

às operações de proteção civil 

Controlar e orientar o tráfego 

 

Prioridades específicas de Acão 

A resposta dos Agentes efetua-se mediante a natureza e 

consequências do acidente grave ou catástrofe, e compreendem 

procedimentos a desempenhar como: 

• A GNR deve assegurar a limitação do acesso às zonas de sinistro e de 

apoio (o acesso deve ser limitado às forças de intervenção, organismos e 

entidades de apoio devendo ser criadas barreiras e outros meios de 

controlo);  

• A AM deve assegurar a circulação de embarcações, de modo a não 

intervir a atuação dos Agentes no terreno;  
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• A GNR deve assegurar o recolher obrigatório (se decretado) e o 

patrulhamento pelas das zonas evacuadas, com vista a impedir roubos e 

pilhagens, incluindo a possibilidade de detenção de todos os indivíduos aí 

encontrados sem autorização;  

• A AM deve assegurar a segurança de instalações portuárias, em 

conjugação com outras forças de segurança; 

• Os intervenientes colaboram em manter a segurança de infraestruturas 

sensíveis ou fundamentais às operações de Proteção Civil (quartel dos 

bombeiros, centros de saúde, escolas, etc.);  

• Nos estabelecimentos industriais e comerciais pode prever-se o recurso 

a empresas privadas da especialidade, cujos vigilantes se devem 

apresentar uniformizados, à responsabilidade dos respetivos 

empresários.  

• Os intervenientes colaboram em manter a segurança das zonas 

evacuadas; 

A Autoridade Marítima Local deverá também: 

• Coordenar e executar as necessárias ações de movimentação da 

população, que se enquadrem no seu âmbito e área de jurisdição, de 

modo a não interferir com o desempenho dos Agentes; 

• Verificar navios ou embarcações de modo a não interferir com a 

movimentação de e atuação dos Agentes.   

• Assegurar a segurança das estruturas marítimas fundamentais às 

operações de Proteção Civil. 

 

 

A distribuição dos meios disponíveis, de acordo com as diferentes áreas de 

intervenção, será coordenada pelo COM, em conformidade com a CMPC, 

garantindo assim o empenho dos meios nas atividades prioritárias e correta 

definição das missões dos Agentes. 
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7. Serviços médicos e transporte de vítimas  

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), coordena todas as 

atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem e evacuações 

primárias e secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de 

saúde adequadas, bem como a montagem de Postos Médicos Avançados. 

Uma vez que o INEM não possui estruturas próprias implantadas no 

Município, deverá efetuar-se uma forte articulação entre a autoridade local 

de saúde, o diretor do centro de saúde e o INEM, de forma a maximizar a 

eficácia das operações e meios. 

 

O Centro de Saúde Concelho de Vagos integra-se na Administração Regional 

de Saúde do Centro, Sub-Região de Saúde de Aveiro, e compreende 

extensões de Saúde na freguesia de Gafanha da Boa-Hora, Ponte de Vagos 

e Soza. Os meios humanos e materiais das Extensões e Centro de Saúde 

deverão prestar o devido apoio em situações de emergência, assim como, 

apoiar as ações do INEM. 

 
No concelho de Vagos, relativamente ao transporte de vítimas, verificam-se 

existir, principalmente, duas entidades com responsabilidades nesta área, 

os Bombeiros Voluntários e o INEM (mediante a situação de emergência). 

Em situação de acidente grave ou catástrofe, definem-se como 

responsáveis pelos serviços médicos e transporte de vítimas, as entidades 

que operam a nível do Distrito, sendo a sua articulação efetuada através da 

Comissão Municipal de Proteção Civil, a nível municipal, e do Comando 

Distrital de Operações de Socorro a nível distrital. 

 

Estrutura de coordenação INEM 

Entidades Intervenientes 

Autoridade de Saúde do Baixo Vouga – 
ACeS BV 
BVV 

CM Vagos 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 
Parte III – Áreas de Intervenção               

 

 

  Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos 

 

104 

 

Prioridades de Ação  

Assegurar a instalação de postos avançados de triagem (caso seja 

necessário); 

Definir critérios de tratamento, providenciar a prestação de primeiros 

socorros e/ou encaminhar as vítimas para as unidades hospitalares; 

Garantir a prestação de cuidados médicos nas áreas atingidas, a triagem 

a estabilização das vítimas o transporte para as unidades de saúde e 

morgue; 

Caso seja necessário, assegurar a instalação organização e 

funcionamento de hospitais de campanha; 

Assegurar o registo das vítimas do sinistro; 

Inventariar os danos e perdas nos serviços de saúde e organizar o 

fornecimento dos recursos médicos. 

 
 
 
 
O quadro seguinte apresenta as ações de intervenção para cada um dos 

Agentes e entidades com responsabilidades de atuação. 

 

Quadro 12. Ações de Intervenção 

Agente 

Entidade 
Ação 

INEM 

BVV 

Autoridade de 

Saúde 

Prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas 

atingidas, particularmente a triagem, estabilização e 

transporte de vítimas. 

 

INEM  

 

Assegurar a montagem, organização e funcionamento dos 

Postos Médicos Avançados, em situações de triagem 

secundária. 

INEM  
Assegurar a montagem, organização e funcionamento de 

hospital de campanha.  

INEM 

Autoridade de 

Saúde 

Implementar o registo de vítimas desde o inicio da 

emergência até à Unidade de Saúde de destino e respetiva 

identificação para posterior remoção de cadáveres. 
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Autoridade de 

saúde  

Implementar e coordenar ações de higiene e saúde 

pública, principalmente através de ações de desinfeção, 

desinfestação, enterramento e incineração de cadáveres, 

animais mortos e detritos nocivos.  

Autoridade de 

saúde  

Mobilizar o pessoal médico, de enfermagem e farmácia 

indispensável ao cumprimento das ações e ao reforço das 

estruturas médicas.  

Autoridade de 

Saúde  
Criar locais de recolha de sangue e posterior distribuição.  

CM Vagos Providenciar apoio psicológico à população afetada.  

 

Em caso de ativação do PMEPC de Vagos poderão verificar-se 2 situações:  

" Situação 1. A extensão do acidente ou catástrofe não obriga à criação de 

um posto de triagem, os feridos são evacuados diretamente da zona 

afetada para o Centro de Saúde, Extensões de Saúde ou para o Hospital 

de Aveiro; 

" Situação 2. O INEM em coordenação com a Autoridade de Saúde, cria o 

posto de triagem (Postos Médicos Avançados ou Hospital de Campanha, 

poderá se localizar próximo das Extensões de Saúde do Município) de 

forma a efetuar a estabilização e encaminhamento dos feridos graves 

para as unidades hospitalares e a identificação e tratamento de 

indivíduos apenas com ferimentos ligeiros. Em ANEXOS A, Mapa 18: 

Localização Geográfica de Diversos Equipamentos, apresenta-se 

tipificada a localização das Extensões de saúde, local de instalação de 

postos de triagem.  

 

 

 

Reproduzidos na figura seguinte, estabelecem-se os procedimentos, e modo 

de actuação, relativos à assistência médica a prestar em situação de 

acidente grave ou catástrofe. 
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FIGURA 4. Organograma de assistência médica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadáveres
Situação 1 

Reduzido número de 
feridos 

Acidente Grave 
ou catástrofe 
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de cadáveres 
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Organograma de assistência médica. 

Assistência médica 

Situação 1 
Reduzido número de 

feridos 

Feridos 
graves 

Feridos 
ligeiros  

Situação 2    
Elevado número de 

feridos

Feridos 
ligeiros

Feridos 
graves

 
Hospital 

 

Centro ou 
Extensão 
de Saúde 
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Situação 2    
Elevado número de 

Posto de 
Triagem 
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8. Socorro e Salvamento  

Na ocorrência de acidente, as intervenções iniciais atribuem-se às 

forças mais próximas do local de sinistro. De acordo com a legislação 

aplicável, o chefe da primeira equipa de intervenção assume a funções de 

Comandante das Operações de Socorro, devendo avaliar atempadamente a 

situação definindo os meios e recursos necessários á supressão da 

ocorrência. A substituição do chefe da equipa no terreno será efetuada 

apenas com a permuta de um elemento de nível de graduação superior, que 

se desloque ao terreno.  

A transferência de comando promover-se-á, quando se verifique a 

necessidade de ampliação ou retração dos meios, quando se verifique a 

necessária transferência de comando para um nível superior (ex: nível 

municipal para distrital) ou inferior, quando diminui a complexidade do 

incidente. Sempre que se verifique a transferência de comando deverá se 

informar, o próximo Comandante da atual situação e os Agentes 

intervenientes sobre a mudança de comando a decorrer. 

 

A Comisão Municipal de Proteção Civil, na iminência de ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe, deverá analisar a gravidade, consequência e 

dimensão da situação, determinando a ativação do PMEPC. De acordo com 

as indicações da CMPC, sob coordenação operacional do COM, devem ser 

acionadas as necessárias ações de prevenção, socorro, assistência e 

reabilitação, apropriadas à anulação da situação de emergência. 

 

 

Quadro 13. Agentes de socorro e salvamento e ações prioritárias 

Estrutura de Coordenação  

CMPC 

Estrutura de Intervenção 
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Comandante Operacional Municipal 

Bombeiros Voluntários de Vagos 

 GNR de Aveiro 

Autoridade Marítima  

SMPC, Serviços Operacionais do Município  

Autoridade de Saúde do Concelho 

INEM 

 

Prioridades de Ação 

Coordenar as atividades de combate a incêndios, cheias e outro tipo de 

acidentes  

Efetuar, no âmbito das suas atividades, escoramentos, demolições, 

desobstruções expeditas 

Efetuar a contenção de fugas e derrames de produtos perigosos, que lhe 

facilitem o cumprimento da missão  

Assegurar todas as atividades de busca e salvamento, incluindo a 

pesquisa de vítimas e o seu resgate ou desencarceramento 

Colaborar com as atividades das estruturas de saúde na evacuação com 

destino ao Centro da Triagem. 

 

 

As operações de socorro e salvamento, inicialmente, concretizam-se 

através da Corporação do Bombeiros, quando necessário, invocarão a 

outros Agentes, INEM, PM e GNR (ex: Equipas cinotécnicas, em situações de 

busca para resgate de vítimas debaixo de escombros, devido a sismos, 

derrocadas ou colapso de estruturas). No cumprimento das ações de 

socorro e salvamento, compete aos Agentes e entidades de apoio o dever 

de colaborar nas ações que lhes forem solicitadas. 

 

A responsabilidade de coordenação das ações competirá à Autoridade 

Marítima Local, caso o acidente, grave ou catástrofe, se verifique nas áreas 

de sua jurisdição, ria ou mar, competindo às outras entidades o dever de 

colaborar nas ações que lhes forem solicitadas. A Autoridade Marítima 

Local, no âmbito do salvamento e socorro marítimos, de acordo com o 
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artigo n.º 3 do Artigo 13 do Decreto

as seguintes responsabilidades:

- Prestar o auxílio e socorro a náufragos e a embarcações, utilizando os 

recursos materiais da capitania ou requisitando

particulares se tal for necessário;

- Superintender as ações de assistência e salvamento de banhistas nas 

praias da área da sua capitania.

Nas ações de Busca e Salvamento na Costa Litoral, ou na

jurisdição da AML, deve-se informar o CDOS, e este por sua vez o CNOS, de 

forma que o CCON, organizado com o Centro de Coordenação e Busca e 

Salvamento Marítimo (CCBSM), coordene as ações necessárias à 

intervenção. 

FIGURA 5. Organograma coordenação em ações de socorro e salvamento

Director PMEPC 

de Vagos

Autoridade 
de Saúde

Municipal de 
Proteção Civil

COM

Entidades 
de Apoio 

INEM 
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Artigo 13 do Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março, detêm 

as seguintes responsabilidades: 

Prestar o auxílio e socorro a náufragos e a embarcações, utilizando os 

riais da capitania ou requisitando-os a organismos públicos e 

particulares se tal for necessário; 

Superintender as ações de assistência e salvamento de banhistas nas 

praias da área da sua capitania. 

Nas ações de Busca e Salvamento na Costa Litoral, ou nas áreas de 

se informar o CDOS, e este por sua vez o CNOS, de 

forma que o CCON, organizado com o Centro de Coordenação e Busca e 

Salvamento Marítimo (CCBSM), coordene as ações necessárias à 

 

Organograma coordenação em ações de socorro e salvamento
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de 2 de março, detêm 

Prestar o auxílio e socorro a náufragos e a embarcações, utilizando os 

os a organismos públicos e 

Superintender as ações de assistência e salvamento de banhistas nas 

s áreas de 

se informar o CDOS, e este por sua vez o CNOS, de 

forma que o CCON, organizado com o Centro de Coordenação e Busca e 

Salvamento Marítimo (CCBSM), coordene as ações necessárias à 

 
Organograma coordenação em ações de socorro e salvamento 
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Nas ações de socorro e salvamento, sempre que se verifique um 

significativo número de vítimas ou feridos será acionado o dispositivo, 

referido no anterior capítulo, Serviços Médicos e Transporte de Vítimas, do 

presente Plano.  

 

A fase de supressão da emergência afigura-se controlada quando se 

verificarem as seguintes situações: vítimas socorridas e evacuadas; 

população em risco previamente deslocada, zonas de risco circunscritas e 

isoladas, infraestruturas estabilizadas. A decisão de conclusão da fase de 

emergência e iniciação da fase de reabilitação compete ao Diretor do Plano 

em conformidade com CMPC, e em articulação com o COM. Terminada a 

fase de emergência deve proceder-se à desmobilização de meios, 

mobilizando os meios necessários à fase reabilitação. 
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9. Serviços mortuários  

Em situação, de acidente grave ou catástrofe, cujo número de vítimas 

mortais não se verifique elevado, os cadáveres deverão se transportados 

para a morgue do Hospital de Aveiro. Caso os acidentes originem um 

elevado número de vítimas mortais, deverão as mesmas ser concentradas 

em locais de depósito temporário de cadáveres, nomeadamente nos 

pavilhões desportivos existentes no município, casas mortuárias ou 

diretamente para as agências funerárias, localizados nas proximidades do 

sinistro.  

 

Quadro 14. Serviços mortuários e respetivas ações prioritárias 
Estrutura de Coordenação  

Autoridade de Saúde do Concelho 

Estrutura de Intervenção  

Bombeiros Voluntários de Vagos 

GNR 

SMPC/ Gabinete de Proteção Civil 

Autoridade de Saúde do Concelho 

Autoridade Marítima Local 

Gabinete Médico-legal Baixo Vouga 

 
Prioridades de Ação 

Assegurar o correto tratamento e transporte dos cadáveres, de acordo 

com os procedimentos operacionais das forças de segurança 

Organizar e operacionalizar as zonas de reunião de mortos e locais de 

sepultamento de emergência  

Promover a eficiente recolha de informações das vítimas mortais e 

proceder À respetiva identificação  

Assegurar a presença de equipas de segurança, caso seja necessário, nos 

locais onde decorrem as operações de mortuária, de forma a garantir a 

manutenção de perímetros de segurança. 
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O serviço mortuário, pertença da Autoridade de Saúde do 

Concelho/Delegado de saúde do Concelho, compete a recolha e reunião de 

vítimas mortais, instalação de morgues provisórias, e a identificação e 

reconhecimento das vítimas. Compete, ainda, à Autoridade de Saúde, 

proceder aos sepultamentos de emergência sempre que se verifique a 

necessidade de execução das mesmas.  

Os Agentes de Proteção Civil devem colaborar com a Autoridade de Saúde, 

nas tarefas de recolha, transporte e depósito de cadáveres, ou outras 

deliberações solicitadas, no âmbito das suas competências.  

 

Definem-se as capelas mortuárias das freguesias, de locais temporários que 

servirão de depósitos de cadáveres, dado que a maioria destes edifícios 

possui condições, para efetuar exames às vítimas mortais, boas 

acessibilidades, boa ventilação natural, disponibilidade de água e 

eletricidade. As capelas mortuárias localizam-se, maioritariamente, nos 

cemitérios do Concelho, possibilitando assim os sepultamentos de 

emergência. A representação cartográfica dos cemitérios e casas mortuárias 

apresenta-se no Mapa 18, Localização Geográfica de Diversos 

Equipamentos, em ANEXOS A. 

 

 
Nos casos, de elevado número de vítimas, cujos cadáveres não se preveja a 

possibilidade de deslocação para as morgues, durante alguns dias, o 

INMLCF (Gabinete Médico Legal do Baixo Vouga) procederá á realização das 

autópsias em locais definidos posteriormente pela CMPC e validados pela 

Autoridade de Saúde. A CMPC é responsável por disponibilizar os meios 

necessários ao Gabinete Médico Legal, para a realização das autópsias. 
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 Posterior deslocação para a morgue, salvo indicações contrárias da 
Autoridade de saúde 

FIGURA 6. Organograma de atuação em situação de mortuária
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Posterior deslocação para a morgue, salvo indicações contrárias da 

Organograma de atuação em situação de mortuária 

Concentração
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10. Protocolos 

A inventariação, organização e sistematização de todos os meios e 

recursos necessários de mobilizar em situação de acidente grave ou 

catástrofe, a definição de processos e procedimentos preventivos em 

relação aos riscos, e a execução de exercícios de emerg

compreendem ações fundamentais na preparação dos Agentes de Proteção 

Civil. A fase de preparação baseia

com entidades, organismos e ou empresas privadas, que forneçam auxílio 

nas situações de emergência. Os protocolos estabelecidos permitirão 

colmatar lacunas ao nível do reforço de meios e bens, presentes no seio dos 

Agentes e Entidades de Proteção Civil.  

A Câmara Municipal de Vagos, até à atual data, 

colaboração firmado com a ANPC e a AHBV de Vagos para a constituição de 

uma equipa de intervenção permanente com o corpo de bombeiros

 

A figura abaixo indicada, apresenta esquematicamente as áreas de 

colaboração prováveis no Município de Vagos.

 

FIGURA 7. Esquema de protocolos/acordos de colaboração
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A inventariação, organização e sistematização de todos os meios e 

recursos necessários de mobilizar em situação de acidente grave ou 

catástrofe, a definição de processos e procedimentos preventivos em 

relação aos riscos, e a execução de exercícios de emergência, entre outras, 

compreendem ações fundamentais na preparação dos Agentes de Proteção 

Civil. A fase de preparação baseia-se, também, na realização de protocolos 

com entidades, organismos e ou empresas privadas, que forneçam auxílio 

rgência. Os protocolos estabelecidos permitirão 

colmatar lacunas ao nível do reforço de meios e bens, presentes no seio dos 

Agentes e Entidades de Proteção Civil.   

A Câmara Municipal de Vagos, até à atual data, apresenta protocolo

om a ANPC e a AHBV de Vagos para a constituição de 

uma equipa de intervenção permanente com o corpo de bombeiros.

A figura abaixo indicada, apresenta esquematicamente as áreas de 

colaboração prováveis no Município de Vagos. 
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A inventariação, organização e sistematização de todos os meios e 

recursos necessários de mobilizar em situação de acidente grave ou 

catástrofe, a definição de processos e procedimentos preventivos em 

ência, entre outras, 

compreendem ações fundamentais na preparação dos Agentes de Proteção 

se, também, na realização de protocolos 

com entidades, organismos e ou empresas privadas, que forneçam auxílio 

rgência. Os protocolos estabelecidos permitirão 

colmatar lacunas ao nível do reforço de meios e bens, presentes no seio dos 

apresenta protocolo de 

om a ANPC e a AHBV de Vagos para a constituição de 

. 

A figura abaixo indicada, apresenta esquematicamente as áreas de 

 

 

Transportes, maquinaria, 
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Parte IV - Informação Complementar 

 

Secção I  

1. Organização geral da Proteção Civil  

A Lei de Bases da Proteção Civil no seu artigo 1.º (Lei n.º 27/2006 de 

3 de Junho) estabelece que “ A Proteção Civil é a atividade desenvolvida 

pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por 

todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos 

colectivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar 

os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando 

aquelas situações ocorram”. A atividade de Proteção Civil tem carácter 

permanente, multidisciplinar e plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e 

departamentos da Administração Pública promover as condições necessárias 

á sua execução. 

 

Objetivos fundamentais da Proteção Civil Municipal 

Os objetivos da Proteção Civil a nível municipal, de acordo com o n.º1 do 

Artigo 2.º da Lei n.º 65/2007 de 12 de novembro, compreendem: 

! Prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe deles resultantes 

! Atenuar na área do Município os riscos coletivos e limitar os seus 

efeitos no caso das ocorrências descritas na alínea anterior 

! 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 afetadas por acidente grave ou catástrofe. 
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Domínios de atuação da Proteção Civil Municipal 

Os Principais domínios de atuação da Proteção Civil a nível municipal, 

exercem-se, de acordo com o n.º2 do Artigo 2.º da Lei n.º 65/2007 de 12 

de novembro, através: 

a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos do 

Município 

b) Análise permanente das vulnerabilidades municipais perante situações de 

risco 

c) Informação e formação das populações do Município, visando a sua 

sensibilização em matéria de autoproteção e de colaboração com as 

autoridades 

d) 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 

f) Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em 

geral, de monumentos e de outros bens culturais, de infraestruturas, do 

património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, bem como do 

ambiente e dos recursos naturais existentes no Município 

g) Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de 

isolamento de áreas afetadas por riscos no território municipal. 

 

 

1.1. Estrutura da Proteção Civil  

De acordo com a lei de bases da Proteção Civil em vigor - Lei n.º 

80/2015, de 3 de agosto, existem três níveis de organização da Proteção 

Civil no que respeita à sua estrutura: nacional, distrital e municipal.  

 

Nível municipal  
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Presidente da Câmara Municipal - de acordo com o Art.º 35 da Lei n.º 

80/2015, de 3 de agosto, compete ao Presidente da Câmara Municipal de 

Vagos, no exercício de funções de responsável municipal da Proteção Civil, 

desencadear os necessários mecanismos de forma a suprimir as condições 

de emergência, socorro assistência e reabilitação adequadas a cada caso. 

De acordo com o Art.º 6 da Lei n.º 65/2007, o Presidente da Câmara 

Municipal é a Autoridade Municipal de Proteção Civil competente para 

declarar a situação de alerta de âmbito municipal. O Presidente da Câmara 

é apoiado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pelos restantes Agentes 

de Proteção Civil de âmbito municipal.  

 
Comissão Municipal de Proteção Civil 

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), visa assegurar, de que, 

todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às 

operações de proteção e socorro, emergência e assistência, se articulam 

entre si, de forma a garantir os meios considerados adequados à gestão da 

ocorrência em cada caso concreto. 

 

Serviço Municipal de Proteção Civil  

O SMPC integra o Gabinete de Proteção Civil do Município de Vagos, dirigido 

pelo presidente da câmara municipal, detêm a responsabilidade na 

prossecução das atividades de Proteção Civil no âmbito municipal, e, 

compete assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de 

Proteção Civil. O Município de Vagos dispõe de COM, o qual depende 

hierárquica e funcionalmente do presidente da câmara municipal, atua 

exclusivamente no âmbito territorial do respetivo Município, competindo-lhe 

dirigir o SMPC. 

Em situação de emergência ou acidente grave, são acionados os meios 

necessários afetos às diversas divisões ou serviços da CM, permanecendo 

sob organização e gestão dos SMPC, como a Divisão de Serviços 

Operacionais e Divisão de Ação Social, entre outras, conforme o esquema 
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abaixo indicado. No âmbito florestal, as competências do SMPC podem ser 

exercidas pelo gabinete técnico florestal.

 

FIGURA 1 - Estrutura Interna de Proteção Civil da Câmara Municipal de 
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Execução 

 

SMPC 

 

 

• Assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais 

de Proteção Civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda 

a informação recebida relativa à Proteção Civil municipal. 

• No âmbito dos seus poderes de planeamento e operações 

• Acompanhar a elaboração e atualizar o PMEPC e os planos 

especiais, quando estes existam 

• Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC 

• Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos 

meios e dos recursos existentes no concelho 

• Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e 

consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que 

possam afetar o Município, em função da magnitude estimada 

e do local previsível da sua ocorrência, promovendo a sua 

cartografia, de modo a prevenir, quando possível, a sua 

manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos das suas 

consequências previsíveis 

• Manter informação atualizada sobre acidentes graves e 

catástrofes ocorridas no Município, bem como sobre elementos 

relativos às condições de ocorrência, às medidas adotadas 

para fazer face às respetivas consequências e às conclusões 

sobre o êxito ou insucesso das ações empreendidas em cada 

caso 

• Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de 

socorro em situação de emergência 

• Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar 

em situação de emergência 

• Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a 

execução de exercícios e simulacros que contribuam para uma 

atuação eficaz de todas as entidades intervenientes nas ações 

de Proteção Civil  

• Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 

soluções que considere mais adequadas. 

Sensibilização, e informação para às populações face aos riscos 
e cenários previsíveis. 
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1.2. Estrutura das operações 

De acordo com o Decreto

territoriais de organização da Proteção Civil  no  que  respeita  à  estrutura  

das operações, sendo eles: nacional, distrital e muni

 

FIGURA 

 

 

Nível municipal  

O Serviço Municipal de Proteção Civil é responsável pela coordenação 

institucional, efetuada através da Comissão Municipal de Proteção Civil e o 

comando operacional é assegurado pelo Comandante Operacional

(cujas competências e/ou missões se apresentam 

No âmbito das suas competências englobam

especificidades: 

a) A elaboração e actualização

estes existam; 

b) Assegurar funcionalidade e eficácia da estrutura do SMPC;

c) Atualizar permanentemente os registos dos meios e recursos 

existentes no Concelho;

Nível Municipal                                            
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ANPC
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1.2. Estrutura das operações  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 134/2006, existem três níveis 

territoriais de organização da Proteção Civil  no  que  respeita  à  estrutura  

das operações, sendo eles: nacional, distrital e municipal.  

FIGURA 2 - Estrutura das operações. 
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institucional, efetuada através da Comissão Municipal de Proteção Civil e o 
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Lei n.º 134/2006, existem três níveis 

territoriais de organização da Proteção Civil  no  que  respeita  à  estrutura  
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d) Indicar estudos técnicos com vista á identificação, análise e 

consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais, passíveis de 

ocorrer no Município; 

e) Atualização anual de acidentes graves e catástrofes decorridos no 

Município;  

f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro 

em situação de emergência; 

g) Identificar e gerir centros de alojamento a acionar em situação de 

emergência; 

h) Elaboração de planos prévios de prevenção. 

 

 
 

 

 

 

COM 

 

• Acompanhar permanentemente as operações de proteção e 

socorro que ocorram na área do concelho 

• 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 

• Pronunciar-se sobre o material mais adequado à 

intervenção operacional no respetivo Município 

• Comparecer no local do sinistro sempre que as 

circunstâncias o aconselhem 

• Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito 

municipal, nas situações previstas no plano de emergência 

municipal, bem como quando a dimensão do sinistro 

requeira o emprego de meios de mais de um corpo de 

bombeiros. 
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2. Mecanismos da estrutura de Proteção Civil  

 

2.1. Composição, convocação e competências da Comissão de Proteção 
Civil  

De acordo com o Ponto 1 do Art.º 3 da Lei n.º 65/2007, cada 

Município possui uma Comissão Municipal de Proteção Civil, organismo que 

assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal, em 

caso de ocorrência de emergência, se articulam entre si garantindo os 

meios necessários ao desempenho das suas funções.  

 

Quadro 2. Comissão Municipal de Proteção Civil. 

Comissão Municipal de Proteção Civil de Vagos 

Convocação  Presidente da Câmara Municipal de Vagos 

Composição  

Comandante Operacional Municipal de Vagos 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos 

Representante da Autoridade Marítima Local 

Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro - GNR 
Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Baixo Vouga, Diretor do Executivo ACeSBV  

Diretor do Hospital da Área de influência do Município – 
Hospital Infante Dom Pedro de Aveiro 
Representante do Centro Distrital de Solidariedade e 
Segurança Social de Aveiro 

Competências  

Acionar a elaboração do PMEPC, remetê-lo para aprovação pela 
Comissão Nacional de Proteção Civil e acompanhar a sua 
execução; 
Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de 
Proteção Civil que sejam desenvolvidas por Agentes públicos; 

Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique; 

Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC 
acionam, ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura 
orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao 
desenvolvimento das ações de Proteção Civil; 
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e 
instituições, incluindo os órgãos de comunicação social. 

Lei aplicável  Lei n.º 65/2007, 12 de Novembro 
 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 

Parte IV – Informação Completar                                    
 

 

 Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos 

 

125 

 

 

O adequado funcionamento da CMPC resultará da definição das 

responsabilidades de cada entidade e instituição que a compõem, e, 

necessariamente, pela frequente definição de estratégias e ações a adotar 

em situações de emergência. Desta forma, a realização regular de reuniões 

permite a apresentação e discussão de várias propostas e cenários 

prováveis. 

O modo de convocação da CMPC, em especial, na iminência ou ocorrência 

de acidente grave ou catástrofe, será executado via telefone/telemóvel, 

mediante a solicitação do:  

1- Presidente da Câmara Municipal, autoridade municipal de Proteção Civil; 

2- Comandante Operacional Municipal, na impossibilidade do Presidente 

Câmara Municipal proceder á convocação. 

A convocatória será realizada, mediante o contacto telefónico aos elementos 

constituintes da Comissão, na impossibilidade de efetuar o contacto, 

mediante envio de mensagem, via SMS. 

 

 

 

2.2. Critérios e âmbito para a declaração das situações de alerta 

De acordo com o art.º 9 da Lei n.º 27/2006, a situação de alerta pode ser 

declarada quando, face à ocorrência ou iminência de ocorrência de algum 

ou alguns dos acontecimentos referidos no art.º 3 da Lei n.º 27/2006, é 

reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou medidas 

especiais de reação.  

 

Ao nível municipal, a competência para a declaração da situação de 

alerta, cabe, de acordo com o art.º 13 da Lei n.º 27/2006, ao Presidente da 

Câmara Municipal. De acordo com o art.º 14 da Lei n.º 14/2006, o ato que 

declara a situação de alerta menciona expressamente:  

a) A natureza do acontecimento que originou a situação declarada 

b) O âmbito temporal e territorial  
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c) A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a 

disponibilizar.  

 

E, no que respeita ao âmbito material de declaração de alerta, de acordo 

com o art.º 15 da Lei n.º 14/2006, para além das medidas especialmente 

determinadas pela natureza da ocorrência, a declaração de situação, de 

alerta dispõe expressamente sobre: 

a) A obrigatoriedade de convocação, consoante o âmbito, da Comissão 

Municipal;  

b) O estabelecimento dos procedimentos adequados coordenação técnica e 

operacional dos serviços e Agentes de Proteção Civil, bem como dos 

recursos a utilizar; 

c) O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de 

coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança;  

d) A adoção de medidas preventivas adequadas à ocorrência.  

 

Os critérios e âmbito em que ocorre a declaração da situação de alerta 

encontram-se definidos na Lei de Bases de Proteção Civil (Lei n.º 80/2015, 

de 3 de agosto). Na ocorrência ou iminência de acidente grave ou 

catástrofe, é necessária a adoção de medidas preventivas ou de supressão. 

A declaração de situação de alerta municipal tem por base o grau de 

probabilidade da ocorrência elevado ou confirmado e o grau de gravidade 

moderado. Quando o grau de gravidade se verifique moderado e o grau de 

probabilidade seja elevado ou confirmado deverá declara-se a situação de 

alerta municipal, de acordo com as tabelas em anexos (ANEXO C) e 

respetiva matriz de risco, e os critérios para a ativação do Plano definidos 

no capítulo 7.2 da Parte I do Plano. 

 

Declaração da situação de alerta 

D
e
c
la

ra
çã

o
 

A declaração de situação de alerta de âmbito municipal tem por 
base o Grau de gravidade moderado e o grau de probabilidade 
elevado ou confirmado deverá declarar-se a situação de alerta de 
âmbito municipal (quadro 1 do capítulo 7.2 da Parte I do PMEPC). 
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Presidente de Câmara Municipal 
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• Convocação da comissão municipal de proteção civil de Vagos 

• Operacionalização dos meios, coordenação técnica e operacional 

dos serviços e agentes de proteção civil, e recursos 

• A instituição dos procedimentos adequados face á ocorrência 

• O estabelecimento dos procedimentos de coordenação da 

intervenção das forças e serviços de segurança 

• A implementação de medidas preventivas adequadas à situação 

• A definição da colaboração dos meios de comunicação e de 

divulgação das informações respeitantes à ocorrência. 

 

 

 

Os conteúdos referentes às situações de contingência e calamidade, não 

serão pormenorizados, dado que não são suscetíveis de acionamento pelo 

patamar municipal. 

 

 

2.3. Sistema de monitorização, alerta e aviso  

Os sistemas de monitorização permitem, a prevenção de situações de 

risco de origem natural, através de uma eficaz vigilância e respetiva 

emissão de avisos às entidades com competências, população e Agentes de 

Proteção Civil. A avaliação periódica dos riscos de origem natural, de acordo 

com a informação disponibilizada pelos sistemas de monitorização, 

permitirá definir atempadamente o nível de alerta a adotar a nível do 

Município, e consequentemente, as medidas de atuação e prevenção a 

implementar. 
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Sistema de monitorização 

Conjunto de meios humanos e técnicos, que permitem a observação e 

avaliação contínua do desenvolvimento de um processo natural, de forma a 

garantir uma resposta apropriada. O Concelho de Vagos não dispõe de um 

sistema próprio de monitorização de riscos. No entanto, verificam-se 

diversos sistemas de monitorização de acordo com a tipologia do risco, da 

responsabilidade das diferentes entidades, sendo de destacar o Sistema de 

Avisos Meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 

Refere-se também, o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos do 

Instituto da Água (cheias), o Índice Ícaro (ondas de calor), Sistema de 

Vigilância de Emergências Radiológicas da Agência Portuguesa do Ambiente 

(emergências radiológicas) e o Sistema de Vigilância de Incêndios 

Florestais, Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios, RNPV da GNR-

SEPNA – Incêndios Florestais. 

 

O Município tem acesso indireto aos sistemas referidos, através do CDOS de 

Aveiro. O SMPC do Município, para além da informação disponibilizada, 

recolhe também informação complementar no terreno, com o intuito de 

aferir situações de provável risco, ou de contribuição para estes riscos.  

 

 

 

Sistema de alerta  

Ao SMPC compete difundir às diversas entidades e intervenientes no 

Município, os dados obtidos através da monitorização dos riscos, figura 3. O 

alerta deve ser emitido através de diferentes meios de difusão de 

informação com o intuito de garantir a fiabilidade da comunicação. O alerta 

poderá ser transmitido através de fax, mail ou telefone. O sistema de alerta 

deverá ser redundante. 

 

Os dados monitorizados e comunicados recebidos, permitem definir uma 

prontidão adequada das entidades que venham a intervir no plano, a qual 

se define de acordo com o grau de prontidão e de mobilização, associado, 
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aos níveis do estado de alerta especial para o SIOPS (Diretiva Operacional 

nacional n.º 1 da ANPC de 2007).  

AZUL – Prontidão Imediata e 10% de Grau de Mobilização 

Os serviços devem garantir que os seus responsáveis e funcionários estão 

facilmente contactáveis para possíveis acionamentos. De acordo com a 

matriz do risco tipificado (ANEXO C) o grau de risco é moderado.  

AMARELO – Prontidão até 2 horas e 25% de Grau de Mobilização 

Os serviços devem garantir as condições mínimas de operacionalidade para 

previsíveis acionamentos. Deverão manter algumas equipas/brigadas em 

estado de prevenção. De acordo com a matriz do risco tipificado (ANEXO C), 

o grau de risco é moderado com gravidade moderada e probabilidade 

média-alta.  

 

LARANJA – Prontidão até 6 horas e 50% de Grau de Mobilização  

Os serviços devem garantir o reforço do estado de prontidão operacional, 

constituindo de imediato equipas/brigadas indispensáveis para fazer face à 

emergência. Este nível de alerta permanecerá sempre que, de acordo com a 

matriz do risco (ANEXO C), o grau de risco é elevado. 

 

VERMELHO – Prontidão até 12 horas e 100% de Grau de Mobilização 

Os serviços devem garantir o estado de prontidão operacional.  

O Presidente da Câmara deve coordenar todas as operações através do 

COM, deve ser convocada a CMPC e decidido ativar o PMEPC.  

Este nível de alerta irá manter-se sempre que, de acordo com a matriz do 

risco (ANEXO C), o grau de risco é extremo.  
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Sistema de aviso 

O aviso das populações compreende, também, a fase antecedente da 

situação de emergência, desta forma, com o intuito de sensibilizar os 

cidadãos para as medidas de autoproteção, para os sinais de aviso e para a 

colaboração com as autoridades, poderão ser utilizados folhetos 

informativos, cartazes, publicações, sessões de esclarecimentos e 

campanhas de sensibilização. 

 

O aviso das populações em situação de emergência deverá compreender a 

informação sobre as áreas po

evacuação, os locais de abrigo onde se devem dirigir, e as medidas de 

autoproteção a adotar. 

Comunicado  ANPC/CDOS

Sistemas de Monitorização

Organismos e Entidades de 

COM

icipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         

                                    

FIGURA 3 - Sistema de Alerta. 

O aviso das populações compreende, também, a fase antecedente da 

situação de emergência, desta forma, com o intuito de sensibilizar os 

cidadãos para as medidas de autoproteção, para os sinais de aviso e para a 

aboração com as autoridades, poderão ser utilizados folhetos 

informativos, cartazes, publicações, sessões de esclarecimentos e 

campanhas de sensibilização.  

O aviso das populações em situação de emergência deverá compreender a 

informação sobre as áreas potencialmente afetadas, os itinerários de 

evacuação, os locais de abrigo onde se devem dirigir, e as medidas de 

SMPC
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O aviso das populações compreende, também, a fase antecedente da 

situação de emergência, desta forma, com o intuito de sensibilizar os 

cidadãos para as medidas de autoproteção, para os sinais de aviso e para a 

aboração com as autoridades, poderão ser utilizados folhetos 

informativos, cartazes, publicações, sessões de esclarecimentos e 

O aviso das populações em situação de emergência deverá compreender a 

tencialmente afetadas, os itinerários de 

evacuação, os locais de abrigo onde se devem dirigir, e as medidas de 

Presidente 
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Relativamente aos sistemas de aviso, devem ser utilizados diversos 

dispositivos para o efeito, como, telefones, telemóveis, viaturas com 

megafones, estação de rádio local (Vagos FM).  

A decisão do meio a adotar será baseada na extensão da zona (s) afetada 

(s), dispersão geográfica da população a avisar (pequenas aglomerados das 

freguesias ou aglomerados do concelho, na proximidade geográfica dos 

agentes de Proteção Civil e nos meios e recursos disponíveis. Será ainda 

considerado o facto, de que, a situação poderá ocorrer durante o dia útil de 

trabalho, à noite ou durante o fim de semana, pelo que diferentes 

procedimentos de aviso devem ser contemplados para diferentes períodos 

do dia e da semana. 

A estação de rádio local será utilizada para uma rápida difusão do aviso. 

Dado que o aviso à população é uma ação crucial para minorar o número de 

vítimas, e que os avisos selecionados podem não abranger toda a população 

potencialmente afetada, deverá ser prevista a redundância de meios de 

aviso. 

 

Os mecanismos a desencadear, de forma a garantir a informação à 

população, apresentam-se descritos na Parte III, em 4-3 do presente Plano. 
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Secção II  

1 - Caracterização geral  

 

O concelho de Vagos situa-se na zona litoral sul do distrito de Aveiro, 

confrontando a Norte com o concelho de Ílhavo, a Nascente com os 

concelhos de Aveiro e Oliveira do Bairro, a Sul com os concelhos de Mira e 

Cantanhede e a Poente com o Oceano Atlântico.  

Territorialmente divide-se em 8 freguesias: Calvão, União de Freguesias de 

Fonte de Angeão e Covão do Lobo, Gafanha da Boa Hora, Ouca, União de 

Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, Santo André, União de 

Freguesias de Vagos e Santo António, Soza. Em anexos, ANEXO A, mapa 1, 

apresenta-se a carta de enquadramento geográfico do Concelho.  

 

Caracterização Histórica (resumo) 

A Vila de Vagos recebeu foral de D. Manuel, datado de Lisboa, a 14 de 

agosto de 1514. A importância de Vagos vem já desde a Idade Média, dado 

o facto de denominar-se de Vagos a única porta a Sul das Muralhas de 

Aveiro e ter pertencido à antiga Comarca de Esgueira. 

  

 

Caracterização Patrimonial e Cultural 

Santuário Santa Maria de Vagos 

Antiquíssimo Santuário Mariano de grande devoção, fundado em 1204 por 

D. Sancho I. Natural e aprazível, convidativo à oração e paz de espírito, o 

Santuário de Santa Maria de Vagos é um local repleto de histórias, lendas e 

tradições. Todos os anos recebem milhares de fiéis que acorrem a este 

local. São muitas as lendas populares que procuram explicar estas 

devoções, que se consolidaram através de gerações.  



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 

Parte IV – Informação Completar                                    
 

 

 Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos 

 

133 

 

 

Capela do Espírito Santo 

Esta capela situa-se à saída da Vila de Vagos, para o lado norte. Em 

tempos, teve esta capela a invocação do Espírito Santo.  

Esteve abandonada bastantes anos e correu o risco de ser demolida. A 

capela tem forma circular e, sendo tão pequena, tem apenas um altar. 

 

Capela da Misericórdia 

A origem desta capela encontra-se, numa confraria das Almas que 

sustentava o rudimentar hospital chamado S. Tiago, onde se albergavam os 

itinerantes pobres e doentes. Fizeram depois uma capela mais vasta a que 

foi dado o título da Senhora da Misericórdia e a irmandade reformou-se com 

o título de Senhor dos Passos. Foi reconstruída nos finais do século XIX. 

Igreja Matriz de Vagos  

Capela dedicada a S. Tiago-maior apóstolo. Trata-se de um templo 

modesto, de uma só nave. A sua orientação é nascente-poente, para onde 

está voltada a porta principal. A grande reforma do edifício deu-se na 

segunda metade do séc. XVIII. O arco da capela do evangelho é do séc. 

XVII, da renascença decadente, com pendurados nas faces das pilastras e 

de querubins na volta, tendo brasão que a talha não deixa ver 

convenientemente. Foi a capela privativa dos Cardosos. Aqui encontra-se 

uma lápide que diz: “El-Rei D. Affonso V deu esta egreja ao Mosteiro de S. 

Marcos, ao qual está unida in perpetuo no espiritual e temporal em 1452”. 

 

Palacete Visconde de Valdemouro  

Casa que pertenceu ao Visconde de Valdemouro, lisboeta de nascimento e 

radicado em Vagos. Vendeu a sua propriedade aos Administradores do 

Concelho que aí fixaram os serviços municipalizados. Constituída por um 

brasão com um escudo esquartelado. 

 

Edifício João Grave 

Foi construído para albergar os serviços municipais. Após a transferência 

destes serviços para o Palacete dos Viscondes de Valdemouro, este edifício, 
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cujo patrono era o escritor Vaguense João Grave, passou a funcionar como 

estabelecimento de ensino escolar. 

 

Capela de S. Sebastião 

Situa-se na saída da Vila, na estrada que liga Vagos a Soza. Tem forma 

circular, mas sem qualquer aparência exterior que indique tratar-se de um 

templo onde se venera S. Sebastião. Tem apenas um altar, onde está 

exposta à veneração dos fiéis a imagem deste Santo, advogado da fome, da 

peste e da guerra. 

 

Igreja Matriz de Soza 

Na fachada das traseiras encontra-se a imagem de S. Miguel, padroeiro da 

freguesia, escultura de pedra (séc. XVII final). Nas proximidades encontra-

se o Cruzeiro de tempete de 1659 com cúpula hemisférica (séc. XVII). 

 

Azenhas do Boco  

As azenhas do Boco aproveitam, ainda, as quedas de água vindas de várias 

nascentes que afluem até ao Rio Boco. Ainda se podem encontrar algumas 

azenhas em funcionamento. 

 

Moinhos de S. Romão 

Os moinhos de vento, outrora motores da moagem de cereais, através da 

força eólica fornecida pelos ventos marítimos, são hoje o ex-líbris do lugar 

de São Romão, freguesia de Santo André.  

 

Casa Museu - Casa Gandareza  

A casa Gandareza mostra-nos uma base cultural forte, vinda de tempos 

antigos. A designação “Casa Gandareza”, deve-se à forte disseminação 

destas casas com características arquitetónicas particulares, na região da 

Gândara a partir do século XVII, XVIII e XIX. 

  

Artesanato e Cerâmica  

É tradição dos vaguenses os trabalhos artesanais, muito particularmente. 

No campo da cerâmica. Desta aptidão muito beneficiou a vizinha Vista 
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Alegre cujas porcelanas são internacionalmente reconhecidas. Em Vagos é 

possível encontrar, também, trabalhos de cestaria, esteiras e miniaturas de 

moinhos. 

 

Gastronomia 

Terra de sabores e aromas, Vagos é detentor de uma gastronomia de 

excelência, diretamente ligada ao Mar, à Ria e à Terra.  

Das redes de pesca da Xávega sai o peixe para confecionar as saborosas 

Caldeiradas de Peixe, os Escabeches e as tão típicas Fritadas de peixe.  

Do canal da Ria de Aveiro que invade Vagos, pequenos bivalves e 

crustáceos participam nos grandes banquetes de Mariscos. As famosas 

enguias, são as protagonistas do prato mais afamado de Vagos, a 

Caldeirada de Enguias, de cores e sabores únicos. 

São das terras férteis de Vagos que bons legumes crescem para 

acompanhar os Assados de Coelho, a Chanfana de Carneiro na Caçoila de 

Barro, as Papas de Abóbora com Rojões e as Papas de Sarrabulho.  

 

Arte Xávega 

Na Praia da Vagueira pode-se assistir, ainda hoje, à arte de pesca costeira 

artesanal conhecida como a “Arte Xávega”, que remonta ao século XIX. De 

barco, os pescadores lançam as redes ao mar e cercam os cardumes. 

Posteriormente alam a rede para a costa, com a ajuda de juntas de bois. 

Nesta altura, homens e mulheres, colaboram na azáfama de estender a 

rede pelo areal e dela arrancar todo o peixe que insiste em voltar para o 

mar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos                                         
 

Parte IV – Informação Completar                                    
 

 

 Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos 

 

136 

 

 

2. Caracterização física  

 

Repleto de paisagens magníficas dotadas de grande beleza, o 

Município de Vagos possui uma riqueza florística e faunística imensa, 

estando parte desta, classificada como Zona de Proteção Especial da Ria de 

Aveiro e Sítio Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, no âmbito da Rede 

Natura 2000, uma rede europeia de conservação de habitats e espécies nas 

suas áreas de distribuição, ver Mapa 3 em ANEXO A. 

 

Caracterização Geológica 

O concelho de Vagos caracteriza-se por vastas extensões de argilas e 

areias, substâncias minerais de maior ocorrência e exploração, a grande 

maioria é proveniente da cobertura quarternária – depósitos de praias 

antigas, terraços e dunas. As areias em Soza são geralmente mais 

grosseiras, possuem algum areão e seixo rolado, a norte de Vagos, ocorrem 

areias finas siliciosas, do tipo areias de fundição. O manto dunar possui a 

maior percentagem de areias, no limite leste do concelho ocorrem, grés 

arcósicos cretácicos e quaternários. 

 

Os recursos minerais mais importantes do concelho são, as argilas que 

afloram numa extensa área a sul e leste de Vagos.  

 

Ocupação do solo 

A área florestada do concelho é de cerca de 55% da área do concelho, 

sendo o revestimento florestal constituído maioritariamente por pinheiros 

bravos, eucaliptos e acácias, havendo que referir algumas manchas de 

diversificada flora. Em anexos, ANEXO A, mapa 2, apresenta-se a carta de 

Uso e Ocupação do solo para o Concelho.  
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A tabela seguinte apresenta a ocupação do solo com maior 

representatividade no concelho.  

 

Quadro 3. Ocupação do solo 

Tipo de Ocupação 
Área 

(ha) (%) 

Urbano/social 1.993,5 12,1 

Agrícola  4.712,2 28,6 

Floresta  9.141,1 55,4 

Sup. Aquáticas 411,3 2,5 

Outro (Duna/praia) 235,8 1,4 

 

Hipsometria 

O conhecimento da hipsometria de uma região permite identificar 

prováveis fenómenos que nela ocorrem, especialmente quando associado a 

outros elementos naturais, tais como posição geográfica, deslocamento de 

ventos e ação das correntes marinhas, entre outros. 

Quanto maior a altitude, menor a temperatura local e vice-versa. Uma área 

montanhosa ou um escarpamento pode barrar a ação de ventos húmidos, 

provocando chuvas locais, também denominadas "chuvas orográficas ou de 

relevo".  

Áreas de declive elevado, propiciam a ocorrência de fenómenos como as 

derrocadas e deslizamentos de terras, sendo de monitorizar estas em 

especial quando a população humana está presente direta ou indiretamente 

(zona habitacional, de circulação ou outra).   

O Município de Vagos é caracterizado, por terreno de relevo 

maioritariamente plano, apresenta uma variação entre a cota mínima de 0 

m e a cota máxima de 70 m, como se confirma através do Mapa 14 (ANEXO 

A), na qual a variação da altitude aumenta à medida que se estende para 

Este do Município. 

 

 Clima  
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O clima é o fator natural mais importante que colabora para a 

constituição das paisagens, sendo responsável também pela modelação das 

vertentes, pelos comportamentos das linhas de água, tipo de vegetação e 

solo, além de condicionar as práticas agroflorestais.  

O Município de Vagos, climaticamente e segundo Thornthvaite, pode 

ser caracterizado por um clima pouco húmido, 2º mesotérmico, défice de 

água moderado no verão e pequena eficácia térmica no verão, com 

precipitações anuais totais rondando os 913 mm e uma temperatura média 

anual de cerca 14,5º; o vento é moderado a fraco com especial incidência 

do quadrante Noroeste; a geada é limitadora de algum desenvolvimento 

fenomenológico com ocorrências médias anuais de 5 dias (fonte: PDM de 

Vagos). 

 

A informação sobre os fatores do clima de uma região é essencial para 

amenizar as consequências de determinados riscos. No âmbito florestal, a 

sua análise revela-se de particular importância, tendo em consideração a 

elevada influência que estes fatores (temperatura, precipitação, humidade 

atmosférica, vento) apresentam para a probabilidade de ocorrência de 

incêndios florestais e no comportamento do mesmo. 

 

Temperatura 

A temperatura média anual desta zona é de cerca de 14, 5. º C. Os 

períodos mais quentes são normalmente os meses de junho a agosto, 

ultrapassando por vezes os 30ºC. As temperaturas mais baixas são 

atingidas entre os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 

embora a média seja somente na ordem dos 10ºC.  

A temperatura mensal média mínima no Município de Vagos apresenta o 

menor valor no mês de janeiro (cerca de 4,2ºC), aumentando gradualmente 

até ao mês de agosto (cerca de 17ºC), após o qual decresce. Atinge os 

valores mais elevados nos meses de verão (julho, agosto e setembro) e um 

pico exponencial em agosto. 

A temperatura média, como se pode verificar, tem o seu pico exponencial 

no mês de agosto (cerca de 21,3ºC), aumentando gradualmente desde o 
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inicio do ano até valores mais elevados no verão e posteriormente 

decrescendo com a chegada do outono e inverno. janeiro e dezembro 

possuem os valores médios mais baixos, 9,6ºC e 9,7ºC, respetivamente. 

Em conformidade com estes dados, depreende-se que no verão terão de 

existir cuidados acrescidos nas medidas de prevenção às situações e 

combate aos incêndios florestais, possíveis secas, e escassez de água 

potável.   

 

Precipitação  

Em termos de precipitação, atinge um valor de quantidade total anual de 

913 mm (valor médio). No Município de Vagos a precipitação média diminui 

gradualmente ao longo do ano até ao mês de julho (21,7 mm), que 

apresenta os valores mais baixos, por oposição aos meses de novembro e 

dezembro (154,2 mm e 158,8 mm respetivamente).  

A precipitação afirma-se como outra variável condicionadora da frequência 

e ocorrência de cheias, inundações e enxurradas, e consequentemente 

acidentes características do excesso de precipitação. Assim como, a 

propagação de fogos florestais, ocorrendo os seus picos nos meses de 

inverno, contrariamente à elevação das temperaturas, condiciona a 

deflagração e propagação dos incêndios. 

 

Ventos  

Na região existe uma predominância dos ventos de Noroeste e Norte. 

A partir do outono vai aumentando a predominância dos ventos de Sudeste 

e Sul. Os ventos predominantes verificam-se a Norte e Noroeste, sendo 

estas as direções dominantes no período estival, como ventos de menor 

predominância são os de Nordeste e Este. 

Pode considerar-se que a velocidade média do vento é relativamente baixa 

e constante por rumo e ao longo do ano, sendo que os ventos de Sul e 

Sudoeste são os mais intensos 21,7 km/h e 21,4 km/h, respetivamente. Os 

de menor intensidade sopram, geralmente, de Nordeste (12,6 km/h). 
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Pode-se considerar o vento como um dos fatores mais influentes em 

situações de incêndios, condicionando este o comportamento do fogo, a sua 

propagação e condições de segurança para a intervenção dos meios de 

combate. 

 

Recursos Hídricos 

Todo o território concelhio é recortado por uma rede hidrográfica 

relativamente extensa. A rede hidrográfica do Município insere-se na bacia 

hidrográfica do rio Vouga, e é caracterizada essencialmente por duas 

grandes massas de água, sendo elas, braços da Ria de Aveiro, também 

conhecidas por Rio Boco e o Canal de Mira, a poente, paralelo ao Oceano 

Atlântico. Possui ainda alguns cursos de água permanentes que confluem 

para os braços da Ria, verificando-se também a existência de inúmeras 

linhas de água temporárias.  

Da análise do Mapa 5 (ANEXO A), verifica-se de que, o Município de Vagos 

possui disponibilidade hídrica suficiente para o combate aos incêndios, tal 

como, uma extensa área natural de contenção de cheias e inundações. 

 

Quadro 4. Recursos Hídricos. 
Água doce - rios, ribeiros e valas 

         Rio Boco 

Ribeira de Mesas, Salta, Presa Velha, S. Romão e Tabuaço  

Vala Real  

Água salgada - Braços de Ria 

 

 

Sismicidade 

O Concelho de Vagos localiza-se na placa Euro-asiática, apresentando-se 

relativamente afastado da confluência das placas continentais, pelo que se 

traduz numa actividade sísmica diminuta, conforme cartografia de 

intensidade sísmica para o concelho em ANEXO A, (Mapa 15, Carta de 

Valores de Intensidade Sísmica do Concelho). A falha Porto-Coimbra-Tomar 
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de Direção meridiana, compreende um acidente geológico antigo que tem 

como paralela a falha do Rio Certima e ativa falha de Quiaios, importante 

acidente tectónico demarcador das elevações a Sul (Serra da Boa Viagem). 

 

A maior parte dos sismos sentidos pela população são caracterizados por 

abalos de curta duração (poucos segundos a poucas dezenas de segundos). 

Alguns edifícios podem desmoronar-se pela ação sísmica, especialmente os 

de construção mais antiga. Os sismos podem também provocar 

desprendimentos de terrenos e gerar grandes ondas nos oceanos - 

tsunamis ou maremotos - que podem ter efeitos catastróficos. Em todos 

estes casos, o comportamento de cada pessoa é fundamental na 

minimização dos efeitos do sismo pois a maior parte dos acidentes pessoais 

resultam da queda de objetos e de destroços. Os acidentes pessoais são 

normalmente causados por: 

! Desmoronamento parcial dos edifícios tais como chaminés, varandas, 

tetos ou paredes; derrube de candeeiros, quadros, estantes, vasos ou 

outros móveis, 

! Estilhaços de vidros provenientes de janelas, espelhos ou outros 

objetos em especial, em andares elevados de edifícios altos; 

! Incêndios com origem em chaminés ou canalizações de gás 

destruídas; 

! Derrube de linhas elétricas 

! Ações humanas resultantes do pânico. 

 

 

Zona Costeira  

A zona costeira do Município de Vagos, banhada pelo Oceano Atlântico a 

Oeste, numa extensão de cerca de 7 quilómetros, à semelhança do 

território português, é uma zona de litoral bastante linear, com extenso 

areal. As praias arenosas, com cordões dunares extensos, que funcionam 

não só como proteção às populações costeiras das investidas do mar, mas 

também como áreas de grande riqueza biológica. Sendo um espaço com 
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elevadas características lúdicas e também gerador de riquezas, toda a sua 

extensão se constituiu por zonas de múltiplas e variadas potencialidades. É 

uma área que pela sua riqueza natural, tanto a nível de fauna como de 

flora, pelas suas potencialidades a nível recreativo e de lazer e pela sua 

grande acessibilidade, é escolhida por uma grande parte da população para 

visitar, em especial na época do verão.  

 

Uma das grandes dificuldades, assim como em várias outras zonas 

costeiras, verifica-se relativamente á erosão. Nos últimos anos, observou-

se, um acentuar do recuo da linha de costa em vários troços costeiros 

portugueses, em Vagos inclusive. Esta erosão deve-se à excessiva 

concentração de construções no litoral, às pressões das atividades dos 

visitantes, nomeadamente na época alta, e ainda à excessiva exploração de 

inertes nos rios, estuários e litoral e dragagens portuárias, que diminuem as 

areias que deveriam alimentar o litoral.  

 

A zona Costeira de Vagos insere-se totalmente na freguesia da Gafanha da 

Boa Hora, na Região Hidrográfica - PTRH4, da Bacia Hidrográfica do Vouga. 

A Tipologia da massa de água onde se encontra inserida denomina-se de 

Costa Atlântica mesotidal exposta. As praias marítimas abrangidas 

englobam a Vagueira e o Areão. A tipologia de Praia da Vagueira – Praia do 

tipo I, praia cuja envolvente é um núcleo urbano consolidado sujeita a forte 

procura. Relativamente ao sistema dunar apresenta a Morfologia de 

Retenção em enrocamento/Esporão com média das Temperaturas ambiente 

registadas durante a época balnear - 20ºC, Média das Temperaturas da 

água registadas durante a época balnear - 17ºC. 

Praia localizada na área natural de nível III (art.º 25 do POOC) 

correspondente à zona terrestre entre a Costa Nova e a Barra de Mira. Uso 

dominante corresponde à prática balnear. Actividade cultural exercida - Arte 

Xávega.A praia da Vagueira apresenta especial sensibilidade à erosão 

costeira e a possíveis galgamentos ou inundações, dada à sua localização 

geográfica, situada entre a ria da Vagueira (braço da Ria de Aveiro) e o 

oceano, e em relação ao nível do Mar. Extensão da frente litoral da Praia da 

Vagueira - 850 metros, área de uso balnear passivo - 33150 m2. 
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3 - Caracterização Socioeconómica  

O Concelho de Vagos, constitui a unidade territorial de referência para a 

análise, sendo as principais fontes de informação os dados dos 

Recenseamentos da População de 2001 e também de 2011. Pretende-se, 

neste ponto analisar as principais mudanças na dinâmica e estrutura da 

população, alojamentos, emprego e actividades económicas do Concelho.  

 

 

Evolução da população  

No concelho de Vagos, à data dos Censos de 2001 existiam 22017 

pessoas residentes. As freguesias de Vagos e Soza, as mais populosas, com 

4606 e 3069 residentes, respectivamente. No extremo oposto 

apresentavam-se as freguesias de Santa Catarina e Covão do Lobo, que 

detinham apenas 1073 e 1059 residentes, respectivamente.  

No que respeita à evolução da população residente entre 2001 e 2011, 

constata-se uma perca de população em determinadas freguesias do 

concelho, em Santa Catarina, Santo António, Ouca e Fonte de Angeão. A 

nível concelhio, observou-se um acréscimo da população existente, de 

salientar que a maior parte deste crescimento se concentrou na freguesia 

de Vagos.  

 

Quadro 5. Evolução da População. 
Evolução da População 

Divisão 2001 2011 

Vagos 22 017 22851 

Calvão 2 010 2014 

Covão do Lobo 1 059 986 

Fonte de Angeão 1 245 1179 

Gafanha da Boa Hora 2 277 2625 

Ouca 1 874 1805 

Ponte de Vagos 1 706 1790 
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Soza 2 939 3069 

Vagos 4 010 4606 

Santo António de Vagos 1 773 1753 

Santo André de Vagos 2 051 2033 

Santa Catarina 1 073 991 

 
  

Atualmente o concelho apresenta 22851 habitantes distribuídos por 8 

freguesias. Seguidamente decretem-se os habitantes por respectiva 

povoação: Calvão com 2014 habitantes, Covão do Lobo com 986 

habitantes, Fonte de Angeão com 1179, Gafanha da Boa Hora com 2625 

habitantes, Ouca  com 1805  habitantes,  Ponte  de  Vagos  com 1790 

habitantes, Soza com 3069 habitantes, Vagos com 4606 habitantes, Santo 

António com 1753 habitantes, Santo André com 2033 habitantes e Santa 

Catarina com 991 habitantes. A povoação com maior taxa de população é a 

de Vagos com 4606 habitantes e a menos populosa é a de Covão do Lobo 

com 986 habitantes.  

 

Densidade populacional 

A população residente no concelho de Vagos é de 22.851 habitantes 

(Censos 2011), dos quais 11875 são do sexo feminino e 10976 do sexo 

masculino, Mapa 13 - População residente e Densidade Populacional do 

concelho de Vagos. 

 

A densidade da população do Concelho, em  2001, rondava os 130 

habitantes por km², sensivelmente abaixo da verificada na região NUT III 

do Baixo Vouga (214 hab/km²) e para Portugal Continental (cerca de 111 

hab/km²). Importa ainda referir a densidade populacional, em 2011, 135 

habitantes por km², tendo-se registado um aumento ligeiro, nas povoações 

de Vagos, Soza, Ponte de Vagos e Gafanha, (Figura 4), as restantes 

freguesias registaram um ligeiro decréscimo da população. 
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FIGURA 4 - Densidade populacional. 
 

Estrutura Etária  

No que se refere à estrutura etária, em 2001, no Concelho de Vagos 

residiam, 8201 crianças com menos de 15 anos, 5275 jovens (entre 15 e 24 

anos), 18593 adultos com idade inferior a 64 anos e 5501 idosos. Em 2011 

registou-se um ligeiro decréscimo no número de crianças e jovens, 

respectivamente 7554 e 4384, e um ligeiro aumento de indivíduos adultos e 

idosos, respectivamente 20024 e 7142, como se pode observar no gráfico 

abaixo indicado. 

 

 

FIGURA 5 - Estrutura etária do Concelho. 
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A procura de residência por profissionais jovens que vêm para a região e o 

regresso de emigrantes de idade mais avançada são claramente dois factos 

que contribuíram para o aumento ligeiro da população, até à data de 2011. 

 

 

Edifícios e alojamentos 

O Concelho de vago, relativamente à caracterização dos edifícios existentes, 

apresenta um aumento contínuo no número de construções, sofrendo um 

ligeiro decréscimo na última década. O uso destinado aos edifícios 

compreende, na sua maioria, habitacionais, destes, 9871 compreendem 

alojamentos familiares de 1 ou 2 famílias. 

 

Época de construção 

Anterior 
1919 

1919 a 1945 1946 a 1970 1971 a 1990 1991 a 2011 

207 433 2190 4219 3254 

Número de alojamentos 

1 2 a 6 7 a 12 13 ou mais 

9757 412 120 14 

Utilização do edifício 

Exclusivamente 
residencial 

Principalmente residencial 
Principalmente não 

residencial 

9708 530 65 
Tipo de edifício 

Clássicos construídos estruturalmente para 

Possuir 1 ou 2 
alojamentos familiares 

Possuir 3 ou mais 
alojamentos familiares 

Outro tipo 

9871 385 47 

 

 

ALOJAMENTOS COM USO SAZONAL OU SECUNDÁRIO EM VAGOS – 2849 

 

 

Setor de Atividade  
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4. Caracterização das infraestruturas  

 

O presente capítulo pretende descrever um conjunto de 

infraestruturas, existentes no Município, de especial importância ao nível da 

proteção de acidentes graves ou catástrofes.  

A organização no espaço do património edificado - habitação e serviços, 

edifícios públicos, indústria e património arquitetónico, testemunha a 

evolução e o crescimento do Município.  

As vias de comunicação e transporte, os depósitos de abastecimento de 

combustível, redes de distribuição de energia, as condutas de água, 

saneamento e gás, reservatórios e captações de água compreendem 

infraestruturas de vital importância, e salvaguarda, para o normal 

funcionamento das populações, Mapa 12, ANEXO A. O vasto conjunto de 

infraestruturas, pressupõe, a adoção de medidas proactivas de mitigação de 

vulnerabilidades, ou potenciais riscos. 

 

Rede Viária  

O conjunto das atividades económicas do Concelho, associado a áreas 

residenciais, induz naturalmente, grandes fluxos de tráfego na rede viária 

(estradas nacionais, municipais e autoestrada). 

Em relação a infraestruturas rodoviárias, Vagos é atravessado por uma 

extensa rede de estradas como a A17 (Aveiro, nó da A25 - Limite sul do 

concelho em 15,5 km), pela EN109 (Porto - Leiria em 13,3 km), EN333 

(Vagos - Oliveira do Bairro), EN333-1 (Ouca - Oliveira do Bairro), EN334 

(Covão do Lobo - Mira) e EN 335 (Salgueiro - Aveiro em 3,5 km) e ainda 

por uma vasta rede de estradas municipais, abrangendo todas as freguesias 

do concelho. No mapa 4, ANEXO A, é possível observar a vasta rede viária 

do Concelho, no mapa 8 encontram-se representadas com especial 

relevância para as principais vias de circulação (EN-109, A17, Estrada 

Florestal e Municipal). 
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A rede viária do concelho encontra-se repartida da seguinte forma: 

- 28.9% rede nacional; 

- 65.8% rede municipal; 

- 5.3% estradas florestais. 

 

 

Zona Industrial de Vagos e Parque Empresarial de Soza 

O concelho  possui    uma  zona  industrial  e um parque empresarial,  na  

qual  existem  indústrias  que , poderão apresentar algum risco para as 

populações do concelho bem como para o ambiente do mesmo, Ver ANEXO 

A, mapa 8, carta de localização  da  zona  industrial e Parque Empresarial  e  

principais  vias  de  transporte  de mercadorias.  

O processo de industrialização em Vagos constitui um fenómeno 

relativamente recente, o qual terá sido fortemente impulsionado pela 

implantação de uma Zona Industrial, infra-estrutura que contribuiu, de 

forma decisiva, para imprimir alguma dinâmica económica no tecido 

produtivo concelhio invertendo o padrão de especialização sectorial do 

concelho, centrado até há relativamente pouco tempo no sector primário. 

 

Da leitura do quadro seguinte apresentam-se as empresas constituintes do 

tecido empresarial de vagos, e o conjunto de actividades proporcionados 

pelas mesmas e respectivos trabalhadores e colaboradores. 

 

Quadro 6. Empresa, Sector de Atividade, trabalhadores e colaboradores. 

Nome Empresa Sector de actividade 
Trabalhadores e 
colaboradores 

Aquamax Auto Lda 
Comércio e Reparação 
Automóvel 

10 

Armando Viana, Lda Contabilidade 6 

BIP Soluções, Lda 
Brindes, Publicidade e 
Personalização 

7 
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Braga & Fernandes, Lda. Extracção de Areias 8 

CadTresD, Lda Sistemas Informaticos 12 

Carlos Luz Marques Lopes, Lda Restauração 36 

Costasitur,  turísticos ldª Turismo 12 

Dormak,Lda Metalomecânica 114 

Escriria Mobiliário escritório 12 

Ferneto  Maquinas industria alimentar  24 

Garagem Reigota, Lda 
Reparação e Manutenção 
Automóvel 

4 

Grauideal Energias Renováveis 30 

Imporfibras 
Comércio por grosso, 
Importação, exportação e 
transformação 

54 

J. F. S. Rangel & Filho, Lda. 
Carpintarias e caixilharias em 
alumínio 

19 

Marco Manuel Morais Lancha Serralharia 31 

MISTOLIN Lda Produtos Limpeza 50 

Molho Criativo, Lda Alimentar 55 

Multiaveiro Formação 6 

Panedge Industria 75 

perfilvagos Caixilharia de aluminio 19 

ROCHA E LANCHA, LDA AUTOMOVEL 37 

Salher Portugal Fabrico de equipamentos  43 

Sagiper Perfis PVC 7 

Sipei fundição lda Metalúrgico 12 
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TOPOVAGOS TOPOGRAFIA 7 

Trust IT, Lda Informática 11 

Turbo-nor, lda METALOMECÂNICA 273 

Vagogest, Lda Contabilidade 12 

Vagotecto, Lda. Serralharia Civil 18 

 

 

Rede Gás 

O concelho de Vagos possui uma infra-estrutura de distribuição de gás 

moderada, confinada à Quinta da Boa Hora, na Vagueira, a qual está dotada 

de uma infra-estrutura privada de distribuição de gás propano liquefeito 

(GPL) da Zona Industrial de Vagos, e freguesia de Vagos, Mapa 12, ANEXO 

A. 

O concelho pertence à área geográfica de cobertura de gás natural (GN) 

atribuída à galp energia. Atendendo aos claros benefícios do ponto de vista 

ambiental que a sua utilização apresenta em relação à queima de derivados 

de petróleo, nomeadamente o fuel e o gasóleo, constitui um significativo 

factor positivo de competitividade do concelho prazos apresentados. 

 
 
 

Rede Distribuição de Eletricidade  

O Concelho de Vagos está dotado de infraestruturas eléctricas de qualidade 

considerada, no geral, moderna e com capacidade de resposta às 

necessidades das populações e dos diferentes agentes económicos. 

As redes de energia eléctrica têm vindo a sofrer um processo de expansão, 

de acordo com as necessidades induzidas pelo desenvolvimento das 

actividades económicas e da ocupação espacial pelas populações, 

acompanhando as cada vez maiores solicitações, em termos de potência 

disponível e de qualidade de serviço. 
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No Mapa 12, ANEXO A, apresenta-se a localização da rede de Média Tensão 

e para a globalidade do concelho, desenvolvendo-se essencialmente em 

rede aérea, representando esta cerca de 94% do total de ramais instalados. 

As redes de Média Tensão subterrâneas estão localizadas, sobretudo, na 

sede do Concelho e nas urbanizações da Praia da Vagueira. 

 

 

Rede Abastecimento de Água 

O abastecimento de água ao Concelho de Vagos é efetuado através de 

sistemas autónomos que correspondem a um conjunto de núcleos urbanos 

vizinhos existentes e não havendo, portanto infraestruturas gerais, 

destinadas a servir o Concelho na sua globalidade. 

Dos referidos sistemas, o mais importante, como seria de esperar é o que 

se destina ao abastecimento da Sede do Concelho e povoações adjacente, 

correspondendo à Zona Centro. 

 

Zona Litoral (ZA1) 

Este sistema é destinado ao abastecimento da Gafanha da Boa Hora e das 

aglomerações adjacentes - Gafanha da Vagueira, Gafanha do Areão e Praia 

da Vagueira -, servindo assim uma população de cerca de 2000 habitantes. 

As fontes de captação são compostas por três furos, à profundidade de 300 

m, Mapa 12, ANEXO A. 

 

 

Zona Centro (ZA1) 

Este sistema, para além de abastecer a Freguesia de Vagos - Vagos e 

Lombo Meão – abastece ainda, Lameiro do Mar, Lameiro da Serra e Quintã - 

destinando-se a servir uma população perto de 5000 habitantes. 

O sistema é abastecido a partir dos mesmos furos referidos anteriormente, 

sendo a água elevada, do Reservatório Apoiado (500 m3), para o 

Reservatório Elevado de Vagos (250 m3), através de uma Conduta 

Elevatória com a extensão aproximada de 5 Km.  
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Zona Interior Alta 

A fonte de captação é composta por um furo e um reservatório à 

profundidade de 300 metros, junto a Soza, Mapa 12, ANEXO A, e cujo 

caudal de exploração varia entre 15 e 40 litros / segundo. A partir desta 

captação é feito o abastecimento às freguesias de Sosa, Ouca e parte de 

Stº. António, servindo uma população de 5500 habitantes. 

 

Zona Centro Sul 

Este sistema servirá as freguesias de Calvão, Covão do Lobo, Fonte de 

Angeão, Ponte de Vagos, Stº. André, Stª. Catarina e parte de Stº. António, 

num total de 8500 habitantes aproximadamente. A fonte de captação, 

localizada em carvalhais, Mapa 12, ANEXO A, é composta por um furo à 

profundidade de cerca de 300 metros, que disponibilizará um caudal de 

exploração de 60 litros/segundo. 

 

 

Rede de saneamento e sistema de resíduos sólidos 

O sistema de águas residuais do concelho encontra-se ainda em fase de 

conclusão, em determinados lugares do concelho, encontrando-se 

parcialmente em funcionamento. Este sistema pretende gerir as águas 

residuais dos aglomerados populacionais, e integra as áreas coincidentes 

com a rede de abastecimento de água, .  

O concelho de Vagos integra o sistema de águas residuais da AdRA (Águas 

da Região de Aveiro). 

Na cartografia em anexo (Mapa 12, ANEXO A), encontra-se também 

representado o sistema de recolha de resíduos sólidos, respetivamente os 

contentores de resíduos e ecopontos. 

 

 

Pontos de Água de Apoio a Combate a Incêndios 

Na cartografia em anexo (Mapa 12, ANEXO A), encontram-se também 

representados os pontos de água de abastecimento aéreo e/ou terrestre de 
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maior capacidade do Concelho, de apoio ao combate aos incêndios 

florestais. 

 

Estabelecimentos de Ensino, IPSS e Instalações Desportivas 

O Mapa 12 em ANEXO A apresenta os estabelecimentos de ensino, IPSS e 

instalações desportivas, presentes no concelho, desde os jardins-de-infância 

aos estabelecimentos de ensino secundário.  

 

 

Rede de Telecomunicações 

A totalidade do Concelho de Vagos, relativamente à rede de 

telecomunicações, apresenta coberta pela rede de serviço telefónico fixo. As 

redes de distribuição telefónica do concelho são efectuadas na maioria dos 

casos por cabos aéreos, no entanto, em áreas urbanizadas predomina a 

distribuição através da rede subterrânea. No que diz respeito à cobertura do 

serviço telefónico móvel, verifica-se existir uma cobertura funcional e 

abrangente. 

 

O concelho de Vagos está dotado de infraestruturas de telecomunicações de 

qualidade e com uma capacidade de resposta adequada às necessidades 

das populações e dos diferentes agentes económicos. 

As redes de telecomunicações têm vindo a sofrer um processo de expansão 

e modernização de acordo com a pressão induzida pelo desenvolvimento 

das actividades económicas e da ocupação espacial pelas populações, ao 

mesmo tempo que se vem assistindo à introdução de tecnologias e 

equipamentos modernos com naturais melhorias nos níveis de qualidade de 

serviço. 

 

 

Armazenamento de Combustíveis 
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O concelho de Vagos possui uma vasta rede de postos de abastecimento de 

combustíveis, Mapa 12, ANEXO A. Relativamente á segurança e prevenção 

de acidentes, é de realçar o posto de abastecimento da freguesia de Vagos, 

próximo á Zona Industrial de Vagos e à Mata Nacional de Vagos, Mapa 11- 

Mapa de Prioridades de Defesa do Concelho de Vagos (ANEXOS A). 

O Município de Vagos, contrariamente a outros municípios, não possui 

depósitos armazenamento de combustível. 

 

 

Centros de Saúde 

Os centros de saúde constituem o primeiro nível de contacto da população 

com os serviços de saúde, cujo objectivo é o diagnóstico e a resolução de 

situações de doença que não necessitem de cuidados especializados. 

No concelho de Vagos existe um centro de saúde e 4 extensões do mesmo, 

localizados nas freguesias de Soza, Ponte de Vagos, Fonte de Angeão e 

Gafanha da Boa-Hora, Mapa 12, ANEXO A. 

As extensões deste centro justificam-se em zonas de fraca acessibilidade da 

área de influência do centro de saúde. Em termos quantitativos o nível de 

dotação é satisfatório na medida em que as unidades existentes se 

integram dentro dos parâmetros de dimensionamento oficiais. Os serviços 

prestados são a consulta/doença e os programas especiais.  

 

 

Estruturas afectas à Proteção Civil 

As estruturas de prevenção e segurança existentes no concelho de Vagos 

afectas á Protecção Civil, compreendem os Bombeiros e a Guarda Nacional 

Republicana, Mapa 12, ANEXO A.  

 

Tipo de Unidade Efetivos Instalações 

Posto da GNR  25 Próprias 

Quartel dos Bombeiros 93 Próprias 
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Voluntários 

 

O Quartel dos Bombeiros Voluntários destina-se a conjugar serviços de 

âmbito operacional e associativo, com o objectivo de apoiar as Corporações 

de Bombeiros na sua missão de socorro, nomeadamente no combate ao 

fogo, no transporte de feridos, entre outros. 

No concelho existe, sediado na vila, o Quartel de Bombeiros com um 

efectivo de cerca 93 homens. Encontra-se em instalações próprias e em 

razoável estado de conservação. 

A Guarda Nacional Republicana tem no concelho um posto, com 25 

efectivos e em condições de funcionamento e dimensão suficientes, em 

função dos objectivos a atingir. 

 

 

Património 

O património cultural constitui um legado e um marco dos vários povos e 

gerações que ocuparam ou passaram por um determinado território, como 

tal constitui sempre uma importante referencia na caracterização e 

ordenamento de qualquer espaço. Pelo que, torna-se necessário inventariar 

e caracterizar os casos mais significativos do património existente, com 

vista à sua salvaguarda, valorização e divulgação. 

No Concelho de Vagos não existem imóveis classificados, no entanto ainda 

se encontram diversos edifícios, não só de arquitectura erudita mas de 

feição mais popular e até rural, que constituem o património edificado local, 

em anexo (Mapa 18, ANEXO A, Localização Geográfica de Diversos 

Equipamentos). 

Neste contexto destacam-se algumas igrejas e diversas capelas: 

!  Igreja Matriz de Vagos 

!  Igreja de Lombo Meão; 

!  Igreja Paroquial de Sosa; 

!  Igreja de Ouca; 

!  Igreja Paroquial de Covão do Lobo; 

!  Igreja Matriz de Calvão; 
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!  Igreja Paroquial de Fonte de Angeão; 

!  Ermida de Nossa Senhora de Vagos 

!  Capela da Misericórdia (Vagos) 

!  Capela de Sto António (Vagos) 

!  Capela de S. Sebastião (Vagos) 

!  Capela de S. João Baptista (Vagos) 

!  Capela de Nª Sra da Graça (Salgueiro); 

!  Capela de Sto Inácio (Boco); 

!  Capela em Gandara (Fonte de Angeão); 

!  Capela em Paradas (Fonte de Angeão). 

 

Nas zonas mais antigas de Vagos, Ouca e Sosa existem ainda alguns 

edifícios residenciais de 2 pisos que testemunham uma arquitectura mais 

erudita e a presença de famílias outrora destacadas. Quanto aos exemplos 

de feição popular, são vários e dispersam-se ao longo dos caminhos. Por 

sua vez, a Vila de Vagos possui alguns edifícios de arquitectura pública, de 

várias épocas, que contribuem para o enriquecimento do património 

arquitectónico do Concelho: 

!  Edifício dos Paços do Concelho; 

!  Edifício do Tribunal; 

!  Casa brasonada em S. Romão; 

!  Diversas Casas Gandaresas espalhadas pelo Concelho; 

! Convento da Pedricosa. 

 

Junto a S. Romão existe o principal agrupamento de moinhos, que 

corresponde a um alinhamento de 3 moinhos com uma localização 

privilegiada do ponto de vista paisagístico. 
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5. Caracterização do risco  

 

Riscos - Processos que põem em causa a integridade física do homem e 

que aumentam a suscetibilidade  de  causarem  danos  na  comunidade.   

Podem dividir-se em dois tipos de riscos, naturais e tecnológicos. Os riscos 

naturais   correspondem   á   maioria   das   prováveis   situações   com  

suscetibilidade de ocorrência no concelho. De referir, risco de incêndio 

florestal, risco de erosão (transgressão costeira) e de cheia, pela sua 

natureza e ocorrência representam o nível hierárquico superior ao nível de 

riscos.  

 

De forma a melhorar a actuação dos agentes envolvidos no processo de 

segurança e protecção civil, elaborou-se, em 2007, no âmbito do projecto 

SECUR-RIA (AMRIA), cartografia representativa dos principais riscos 

relativos ao concelho de Vagos: Carta de Risco de Erosão Costeira; Carta de 

Risco Industrial; Carta de Risco de Cheia (zonas inundáveis). Pelo exposto, 

e dada susceptibilidade do concelho para estes riscos, e para o risco de 

incêndio florestal, a análise dos riscos irá se centrar nestes, realizando uma 

análise expedita aos restantes (prováveis). 

 

 

5.1 - Análise do risco  

Riscos Naturais  

São fenómenos naturais muitas vezes imprevisíveis, suscetíveis de  

causarem danos em pessoas ou em bens materiais. São acontecimentos  

notáveis,  provocados  por  alteração  das  condições  atmosféricas  ou  por  

alterações  no  interior  da  crosta  terrestre,  que  na  maioria  das  vezes  

apresentam um grau de destruição elevado causando estragos e distúrbios  
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nas sociedades. Alguns exemplos destes fenómenos compreendem os 

sismos, as cheias, as tempestades e os furacões, entre outros.  

 

" Risco sísmico  

Um sismo é um fenómeno natural  resultante de  uma  fratura  dos  

materiais  que  constituem  o  interior  da  crosta  terrestre,  libertando  

uma enorme quantidade de energia e que provoca vibrações que se 

estendem a vários quilómetros.  

Os sismos são frequentes em Portugal e existem registos históricos de  

grandes catástrofes. De acordo com o Atlas do Ambiente, o Município está 

sujeito a uma escala de intensidade de valor 6 e 7, Valores da Intensidade 

Sísmica (escala internacional) período 1901-1972, ver Mapa 15, Carta de 

Intensidade Sísmica do Concelho, ANEXO A.  

Em relação a este risco as medidas a serem tomadas são mínimas visto que 

pode acontecer em alturas inesperadas. Deverá se ter em conta as 

construções antissísmicas, e a construção de heliportos para uma 

melhor/rápida evacuação das pessoas. 

Os acidentes pessoais são normalmente causados por: colapso parcial dos 

edifícios tais como chaminés, varandas, tetos ou paredes; derrube de 

candeeiros, quadros, estantes, vasos ou outros móveis; estilhaços de vidros 

provenientes de janelas, espelhos ou outros objetos, incêndios com origem 

em chaminés ou canalizações de gás destruídas; o perigo pode ser 

agravado pela falta de água devido à destruição das canalizações ou 

obstrução dos acessos impedindo a deslocação dos meios de socorro; 

derrube de linhas elétricas; ações humanas resultantes do pânico.  

O risco sísmico, em situação de ocorrência, tenderá a provocar danos 

significativos em prédios (de maior dimensão), habitações de deficiente 

construção, e edifícios deteriorados estruturalmente. No Município, 

relativamente aos prédios habitacionais, com maior capacidade de 

ocupação, este situam-se na Vila de Vagos e Praia da Vagueira (fotografia 1 

e 4 em ANEXO D).  
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" Cheias, Inundações, Transgressões Marítimas e Fenómenos da 

Natureza 

As cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, 

provocados por precipitações moderadas e permanentes, por precipitações 

repentinas e de elevada intensidade e pelo avanço inesperado das águas do 

mar. Estes fenómenos aumentam o caudal dos cursos de água, originando o 

extravase do leito normal e a inundação das margens e áreas circundantes.  

As cheias podem ainda ser causadas pela rotura de barragens, associadas 

ou não a fenómenos meteorológicos adversos. As cheias induzidas por estes 

acidentes são geralmente de propagação muito rápida. A análise do risco de 

cheia e a gravidade dos seus efeitos é crucial para a decisão sobre medidas 

de defesa a adotar contra cheias.  

Efeitos diretos das cheias: 

" Evacuação e desalojamento de pessoas e eventual perda de vidas 

humanas 

" Isolamento das povoações 

" Danificação da propriedade  

" Submersão e/ou danificação de vias de comunicação e de outras 

infraestruturas e equipamentos  

" Destruição de explorações agrícolas e pecuárias 

" Interrupção do fornecimento de bens ou serviços básicos 

" Custo das ações de Proteção Civil, incluindo realojamento e tratamento 

de vítimas. 

 

Efeitos indiretos das cheias: 

" Perca de produção da atividade 

" Afetação das atividades socioeconómicas, por vezes por um período 

prolongado.  

 

Devido à proximidade de Vagos com o Oceano Atlântico, a ria de Aveiro e o 

Rio Boco, a oscilação das marés e principalmente na época de "marés vivas" 
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pode provocar inundações por cheia principalmente nas zonas mais 

próximas desses locais e com cotas menos elevadas, fotografia 1 em 

ANEXO C.  

Em anexos, Mapa 5 - ANEXO A, apresenta-se a carta de suscetibilidade de 

cheia, elaborada através das cotas de marcas de cheia e de zonas 

inundáveis. Em janeiro de 2008, houve registos de inundações domésticas e 

de estradas submersas por água em várias zonas do Município. Inundações 

causadas por chuvas intensas e duradouras.  

 

Os Ciclones são fenómenos muito pouco frequentes em Portugal 

Continental, que contribuem para a ocorrência de inundações e cheias. 

Quando ocorrem, causam grandes danos materiais e constituem uma 

ameaça para a vida humana. O ciclone mais intenso verificado nos últimos 

60 anos foi o de 15 de fevereiro de 1941, produzindo, em poucas horas, 

estragos em quase todo o território continental, com particular incidência na 

região centro, nomeadamente na cidade de Coimbra, onde se registaram 

ventos máximos da ordem dos 135 km/h. 

A génese dos ciclones em Portugal é, geralmente, extratropical. A 

probabilidade de um ciclone tropical alcançar a nossa costa é muito baixa, 

podendo ocorrer apenas na sua fase de declínio e, nessa altura, assumindo 

as características de um ciclone extratropical, portanto, menos violento. 

O Concelho de Vagos, através da análise da figura 1, em ANEXOS (G), 

relativa á representação de ciclones e tempestades, apresenta-se 

caracterizado de temporais de curta duração e severidade moderada.  

Os ciclones extratropicais distribuem-se essencialmente pelas latitudes 

médias altas, onde ocorrem com maior frequência no Pacífico Norte, e no 

Atlântico Norte, as suas trajectórias são mais difíceis de padronizar, mas os 

seus efeitos são menos desastrosos do que os dos ciclones tropicais. Apesar 

disso, podem provocar danos avultados como os ocorridos em  

consequência do ciclone que assolou a região Oeste do país em Dezembro 

de 2009. 
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Estima-se que, a cada momento do dia, existem cerca de 2000 

trovoadas no mundo e que cerca de 100 relâmpagos atingem a superfície 

terrestre por segundo. Os prejuízos causados por este tipo de fenómeno são 

muito avultados e, embora a probabilidade de se ser atingido por um raio 

seja diminuta, as trovoadas chegam, muitas vezes, a causar mais 

fatalidades que furacões ou trovoadas. Cerca de 3 quartos dos acidentes 

derivados das trovoadas ocorrem no período estival, durante a tarde e 

princípio da noite, atingindo geralmente as pessoas quando estas se 

encontram ao ar livre. No verão verificam-se condições propícias à 

formação de tempestades de curta duração. Uma parte destes acidentes é 

devida aos incêndios provocados pelos raios. 

 

 

As precipitações intensas podem ser originadas por fenómenos 

meteorológicos adversos, constituídas por precipitações prolongadas e ou 

muito fortes. As precipitações prolongadas devem-se ao atravessamento 

sucessivo de sistemas frontais associados a núcleos de baixa pressão, que, 

no caso de Portugal, têm a sua formação ou desenvolvimento no Oceano 

Atlântico. Originam longos períodos de precipitação, por vezes com a 

duração de vários dias, conduzindo à saturação dos solos, e proporcionado 

a formação de cheias. As precipitações fortes de curta duração são geradas 

por fenómenos meteorológicos adversos, caracterizados por aguaceiros 

violentos associados normalmente a trovoadas. Estas precipitações podem 

durar apenas alguns minutos ou horas. Fenómenos que provocam 

rapidamente inundações urbanas, pela dificuldade de os colectores 

drenarem as águas pluviais dado que estas se concentram muito 

rapidamente. O Concelho de Vagos caracteriza-se pela ocorrência de 

temporais de curta duração e severidade moderada, Direção Geral do 

Ambiente, PNE, 1994, figura 1, em ANEXOS (G).  

 

Transgressões marítimas  

Os territórios costeiros estão sujeitos a um elevado risco natural, uma 

vez que estes concentram a maior parte da população portuguesa, 
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infraestruturas e atividades económicas. Estes fenómenos de erosão 

costeira são bastante importantes e têm-se acentuado não só pela subida 

do nível médio das águas do mar no último século, mas também devido à 

diminuição de sedimentos, fruto da construção de barragens registada a 

partir da 2ª metade do século XX que reduziu, em grande parte, o 

fornecimento de sedimentos à zona costeira. 

Por outro lado, a ocupação humana da zona costeira em áreas de maior 

vulnerabilidade é outro dos fatores responsáveis pelos fenómenos erosivos, 

ao alterar a dinâmica dos processos naturais. Como resposta surge a 

necessidade de construção de obras pesadas de defesa costeira, que muitas 

das vezes atuam em situações de emergência, para proteger pessoas e 

bens. São exemplo destas situações, alguns troços litorais baixos e 

arenosos, como é o caso da Praia Vagueira. A resposta de avançar com 

mais obras de proteção que têm o efeito de incentivar o avanço da malha 

urbana, que vão ocupando as dunas, as praias e as arribas de forma 

anárquica, destruindo a vegetação litoral e criando alterações estruturais e 

paisagísticas muito negativas. 

Os impactes são profundos, sobretudo nos sistemas móveis como as dunas 

costeiras que desempenham um papel essencial, não apenas como reserva 

de areia, mas também como “para-choques” contra a força das ondas. Além 

disso, regista-se que o encurtamento da largura da praia, introduzido pelas 

estruturas antrópicas de proteção, diminui a proteção contra a energia das 

vagas, de tal modo que a progressiva elevação e reforço dos muros 

de proteção têm o duplo efeito de refletir e de reforçar o poder da 

ondulação, favorecendo o arrastamento da areia para a parte baixa da 

praia, até ao ponto em que a praia pode desaparecer por completo.  

Os muros marítimos são sujeitos a níveis tão elevados de energia que 

incrementam a turbulência da água em frente da barreira, o que promove o 

encurtamento da praia e o aprofundamento. Consequentemente, certas 

ondas de tempestade que normalmente colapsam ao largo, atingem a praia 

com mais intensidade, escavam e enfraquecem os muros de proteção. Ou 

seja, num primeiro tempo ocorre o recuo da praia, e depois, verifica-se que 

o estreitamento da zona de rebentação das praias e das estruturas de 

proteção. 
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A construção de esporões e dos aderentes contíguos constitui uma tentativa 

de controlar o recuo da costa, fotografia 2 em ANEXO D. Verifica-se, no 

entanto, a extrema vulnerabilidade à erosão e a insustentabilidade do 

esforço para garantir a artificialização da frente costeira que conduz ao 

progressivo emagrecimento das praias, figura 7. 

 

A presença de múltiplas estruturas de proteção costeira vai complicar as 

respostas das costas arenosas a uma subida do nível do mar e, mais ainda, 

à instabilidade climática crescente. A convicção geral é que alguns setores 

das praias protegidas serão muito vulneráveis, devido à intensificação das 

correntes em frente dos muros marítimos, ao aumento da frequência de 

eventos extremos e, também, à probabilidade de haver períodos em que 

ocorrem graves danos nas estruturas de proteção. 

 

 

FIGURA 7 - Erosão resultante da introdução de esporão (fonte: ANPC). 

 

Galgamentos costeiros - Inundação da faixa terrestre junto à linha de costa 

decorrente de tempestades marinhas. Corresponde às áreas de, inundação 

pelas águas do mar durante temporais, atingidas pelo espraio das ondas de 
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tempestade, galgamento de elementos morfológicos naturais e estruturas 

existentes na orla costeira. 

As inundações e galgamentos costeiros afetam praias, dunas costeiras, 

arribas, barreiras detríticas, sapais, faixa terrestre de proteção costeira, 

águas de transição e respetivos leitos e faixas de proteção, bem como 

estruturas e infraestruturas existentes na orla costeira que reforçam a 

suscetibilidade ao avanço do mar. 

 

As correntes marítimas juntamente com o vento têm contribuído para 

o avanço do mar e para a destruição de algumas dunas importantes. Este 

avanço  tem  vindo  a  ser  travado  através  da  construção  de  esporões  

e passadiços com vista à proteção dunar.  

O avanço do mar deve-se, à falta de alimentação de sedimentos por  

parte dos rios devido à construção de barragens que inibem a passagem de  

sedimentos para o litoral e amortizam as cheias. As praias da Vagueira e  

Areão correspondem aos locais onde o avanço do mar e a destruição das 

dunas é percetível.  

As dragagens retiram os sedimentos dos estuários para facilitar a 

circulação de barcos o que provoca um desequilíbrio dinâmico, originando 

assoreamentos, com  sedimentos  do  litoral.  A extração de  areias  e 

cascalhos em zonas fluviais, estuarinas e costeiras também têm um grande 

peso no que respeita a erosão costeira. 

Em anexos, Mapa 6 do ANEXO A, apresenta-se a Carta de Risco de Erosão 

costeira, elaborada através da análise conjunta  de  vários  parâmetros  de  

vulnerabilidade, exigindo a sua combinação e ponderação.  

 

O conjunto de factores, anteriormente referidos, permitiu, através do Plano 

de Acção 2001-2013 para o Litoral Português, definir as ações prioritárias 

de intervenção para a Defesa Costeira (através da defesa dos esporões e 

reposição do Cordão Dunar), identificar prioridades de intervenção (reforço 

da defesa da Vagueira), elaborar planos de reabilitação (Dunas do Areão), 

com o objectivo de reduzir o risco para a população.  
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O Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Ovar – Marinha 

Grande e o Plano de Acção 2007-2013, onde se incluem as Praias da 

Vagueira, Areão e Labrego, pertencentes ao Município de Vagos, 

apresentam as intervenções de defesa costeira, assinaladas na Planta de 

Síntese, em ANEXO (G), figura 3. 

 

 

" Secas  

A seca é um fenómeno climático causado pela insuficiência de 

precipitação pluviométrica, ou chuva numa determinada região, por um 

período de tempo muito alargado. O concelho de Vagos, devido ao seu 

clima com características  mediterrânicas,  possui  períodos  estivais  

quentes  e secos, o que pode provocar um défice de água para os consumos 

diversos. Não  existem  registos  históricos  de  secas  no  concelho  de  

Vagos,  mas  a probabilidade de ocorrer um acontecimento desta natureza 

não é nula, e as zonas mais afetadas serão as de cota mais elevada, Mapa 

14, Carta de Hipsometria do Concelho em ANEXO A.  

 As situações de seca são frequentes em Portugal Continental. A sua 

incidência não ocorre de forma uniforme, sendo geralmente mais 

significativas nas regiões do Interior Norte e Centro e do Sul do País. O 

Concelho de Vagos, através da análise da figura 2, em ANEXOS (G), relativa 

á representação do risco de seca hidrológica, apresenta-se caracterizado de 

risco reduzido.  

 

 

A seca acarreta dois tipos de consequências, diretas e indiretas: 

" Consequências diretas  

- Deficiente fornecimento de água para abastecimento urbano 

- Prejuízos na agricultura, na indústria e na produção de energia 

hidroelétrica 

- Restrições à navegação nos rios e à pesca em águas interiores. 
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" Consequências indiretas  

- Favorecimento de condições que levem à ocorrência e propagação 

de incêndios florestais 

- Situações do foro fitossanitário 

- Degradação da qualidade da água 

- Erosão do solo e a desertificação a longo prazo. 

 

 

" Deslizamentos e desabamentos  

Deslizamento - Um movimento de grande quantidade de terra ou material 

rochoso, ao longo do plano de inclinação de uma vertente, podendo causar 

graves danos e, nesse caso, considera-se um acidente geomorfológicos. 

Este tipo de deslocamento ocorre normalmente a velocidades notórias, 

sendo a força da gravidade o seu único motor. Acontece frequentemente 

em consequência de um sismo ou de fortes chuvadas. 

 

Avalanche ou aluimento 

É um movimento muito rápido ao longo de uma vertente ou de uma 

escarpa, de massas de terra misturada com fragmentos de rocha, por vezes 

acompanhado de gelo ou neve. As causas mais vulgares para este acidente 

são a diminuição da resistência dos materiais que formam a capa do talude, 

mas também pode ser provocado por um abalo sísmico. A velocidade que 

os materiais atingem pode ser da ordem dos 100 km/h e este tipo de 

movimento distingue-se dos anteriores pelo facto de os depósitos de 

avalanche serem muito porosos, constituídos por materiais de todas as 

granulometrias e sem agregação entre eles. 

 

São acidentes  geomorfológicos  que  estão  geralmente  associados  à 

erosão causada por atividades humanas. Os movimentos dos terrenos 

podem  ser  causadores  de  prejuízos materiais e vitimas. A degradação 

dos solos é acelerada pela destruição do coberto vegetal, e a movimentação 

dos terrenos facilitada pela criação de taludes artificiais. Este tipo de 
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acidentes pode ser minimizado intervindo na cobertura vegetal de forma a 

travar a sua degradação e através de obras de engenharia.  

 

O Concelho de Vagos, constituído por solos arenosos e argilosos, situa-se 

numa zona de susceptibilidade, a movimentos de massa em vertente, 

maioritariamente muito baixa e baixa, apresentando uma ínfima área 

classificada com susceptibilidade moderada e elevada (PROTCENTRO – 

Riscos Naturais e Tecnológicos). Devido ao seu declive pouco acentuado, 

(Mapa 9, ANEXO A), Carta de Declives do Concelho, a possibilidade de 

ocorrência de deslizamentos ou/e desabamentos torna-se extremamente 

reduzida. Apesar de não se verificarem, até á data, relatos de 

acontecimentos graves, verifica-se a existência de algumas edificações nas 

proximidades de áreas com inclinação superior a 10 (graus), 

correspondentes á margem do rio Boco. Fenómenos desta natureza 

ocorrerão associados a condições anormais de precipitação. 

 

 
" Incêndios florestais  

São catástrofes naturais graves que ocorrem em Portugal,  

não só pela sua frequência mas também pelas proporções que atingem e  

pelos danos que causam a pessoas e bens. Estes acontecimentos são  

classificados de naturais apenas por se desenvolverem na natureza e pelas  

características do fogo dependerem quase que exclusivamente do estado da  

vegetação e do clima.  

 

O concelho de Vagos apresenta uma extensa área florestal de mais de 

9.141,1ha (fotografia 3, ANEXO D), onde as principais espécies presentes 

são o Pinheiro Bravo, o eucalipto e a acácia que são espécies facilmente 

inflamáveis e de grande combustibilidade, ANEXO A, Mapa 2, Carta de Uso 

e Ocupação do solo do Concelho.  

Os maiores incêndios ocorridos no Concelho de Vagos sucederam-se no 

período de 1980-2006, na freguesia de Santo António em 1989, onde 

arderam 83 ha, em Calvão em 2005 com 246 ha de mata ardida, em 2006 
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em Soza 92 ha e em Ouca também no ano de 2006 arderam 152 ha, 

ANEXO A, Mapa 10, Áreas Ardidas do Concelho de Vagos, no qual se 

representam os incêndios de grandes dimensões.  

 

No quadro seguinte, seguem indicados o número de incêndios 

ocorridos nos últimos anos e respetiva área ardida. 

 

Quadro 7. Área ardida e número de ocorrências. 
Incêndios 

Ano Ocorrências Área ardida (ha) 

2007 66 4,89 

2008 46 4,7 

2009 50 6,1 

2010 61 1,4 

2011 63 31,88 

2012  0,45 

2013  1,62 

 

Ao longo de todo o Município e de acordo com a carta de risco de  

incêndio, as zonas florestais estão classificadas em 5 classes de risco de  

incêndio, elevado e muito elevado moderado, baixo e reduzido, ANEXO A, 

Mapa 7, Carta de Risco de Incêndio do Município.  

 

O Concelho de Vagos apresenta as zonas prioritárias de defesa, 

relativamente aos incêndios florestais, de acordo com a carta de prioridades 

de defesas, ANEXO A, Mapa 11.  

 

A Mata Nacional do Concelho de Vagos apresenta-se classificada, de acordo 

com a Portaria 1056/2004 de 19 de agosto, em zona crítica, Zona Crítica 

das Dunas do Litoral, Mapa 3 em ANEXOS A, Regime Florestal. Área sob 

gestão do ICNF onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas 

rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio 

que apresentam e em função do seu valor económico, social e ecológico.  
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" Ondas de Calor e Vagas de Frio 

Onda de calor - período de alguns dias com temperaturas máximas 

superiores à média usual para época. As ondas de calor têm um grande 

impacto na saúde humana e contribuem também para a criação de 

condições propícias à propagação de incêndios florestais. As situações de 

calor extremo afetam de forma diferente as populações de regiões 

temperadas, como é o caso de Portugal Continental. A análise da figura 4, 

ANEXOS (G), apresenta o Risco das Ondas de Calor para o território 

Nacional (fonte – ANPC), na qual o Município de Vagos regista a classe de 

risco mínimo. 

 

A temperatura do corpo resulta de um equilíbrio entre a produção e a perda 

de calor. No caso da temperatura ambiente subir para valores muito 

elevados, o nosso organismo tem mecanismos que lhe permitem regular a 

temperatura, libertando calor. Um dos principais é a transpiração, que 

consiste na libertação de água e sais minerais através da pele e é a 

evaporação da água à sua superfície que permite o seu arrefecimento. 

Quando o nosso corpo é exposto a temperaturas muito elevadas, numa 

tentativa de retomar o equilíbrio térmico, aumenta a produção de suor, e 

assim perde uma maior quantidade de água e sais minerais essenciais ao 

bom funcionamento do organismo. 

A sensibilidade do corpo humano a temperaturas elevadas é maior para 

valores de humidade relativa mais alta. Se a humidade relativa do ar for 

muito elevada o mecanismo de evaporação do suor é reduzido ou inibido, 

tornando a libertação de calor menos eficaz.  

 

As ondas de calor são extremamente perigosas e, se não se tomarem as 

devidas precauções, podem provocar lesões irreversíveis no corpo humano 

devido a desidratação e, em algumas situações, causar a morte. 
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Vaga de frio - produzida por uma massa de ar frio e geralmente seco que 

se desenvolve sobre uma área continental. 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 sua presença está geralmente associada ao posicionamento 

do anticiclone dos Açores próximo da Península Ibérica ou de um anticiclone 

junto à Europa do Norte. A análise da figura 5, ANEXOS (G), apresenta o 

Risco de Vagas de Frio para o território Nacional (fonte – ANPC), na qual o 

Município de Vagos regista a classe de risco mínimo. 

 

" A prolongada exposição ao frio pode causar hipotermia e queimaduras, 

tornando-se ameaçador para a vida humana, sendo as crianças e os 

idosos os mais vulneráveis.  

" As vagas de frio conduzem ao encerramento de escolas e à paralisação 

de diversas atividades, induzindo também uma maior pressão sobre a 

produção de energia, devido às maiores solicitações à rede elétrica. 

" Durante uma vaga de frio a formação de gelo nas estradas é comum, 

originando uma condução rodoviária perigosa que muitas vezes conduz 

a acidentes de viação.  

" Se o corpo humano é exposto a temperaturas muito frias tenta manter 

o equilíbrio através de mecanismos de regulação da temperatura. 

Quando a exposição é muito prolongada, a temperatura corporal baixa, 

uma vez que o calor perdido é superior aquele que é produzido.  

  

Hipotermia 

Se a temperatura corporal descer mais de 2ºC abaixo da temperatura 

normal diz-se que se está num estado de hipotermia. A hipotermia pode 

ocorrer em adultos e jovens saudáveis, no entanto as crianças e os idosos 

são mais suscetíveis à exposição prolongada a temperaturas muito baixas. 

Se este estado persistir durante várias horas pode causar a morte. 

 

Queimadura pelo frio 
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A exposição do corpo a temperaturas extremamente baixas pode provocar 

queimaduras pelo frio particularmente nas extremidades (nariz, dedos das 

mãos e dos pés, orelhas). Em casos extremos as superfícies desprotegidas 

chegam a congelar (por congelamento da água existente nas células), o que 

pode levar a danos irreversíveis que impliquem a amputação. 

 

 

 

Riscos tecnológicos  

Riscos tecnológicos - eventos acidentais, envolvendo ou não substâncias 

perigosas, que podem ocorrer em espaço público, equipamento coletivo, 

estabelecimento ou área industrial, suscetíveis de provocar danos 

significativos entre trabalhadores, população, equipamentos ou ambiente. 

Embora em alguns casos ocorram associados a fenómenos naturais, os 

riscos tecnológicos estão relacionados com a ação humana, associados ao 

desenvolvimento das civilizações urbanas, onde o risco de incêndios 

urbanos ou rutura de barragens está presente. A industrialização e o 

desenvolvimento tecnológico, ao permitir o aparecimento de novas 

atividades económicas, contribuíram para o aumento dos riscos tecnológicos 

face à população, património e ambiente.  

 

 

" Acidente industrial  

Acidente industrial - acontecimento causado por emissão de substâncias, 

incêndio ou explosão de proporções graves, resultante de desenvolvimentos 

incontrolados ocorridos durante o funcionamento de um estabelecimento, 

que constitua perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana 

e/ou para o ambiente, podendo envolver uma ou mais substâncias 

perigosas. Dependendo dos riscos e da perigosidade das substâncias 

presentes num estabelecimento, os tipos de acidentes graves que podem 

ocorrer são incêndios e explosões, libertação de gases tóxicos ou derrames 

de substâncias perigosas. Estes acidentes consideram-se graves visto que 
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contribuem para a ocorrência de danos tanto para o Homem como para o 

ambiente.  

 

O Concelho de Vagos, de acordo com o Decreto-Lei nº 254/2007 de 12 de 

Julho, relativo à prevenção de riscos de acidentes graves que envolvam 

substâncias perigosas, não apresenta estabelecimentos abrangidos pelo 

nível superior e inferior de perigosidade. 

 

Em anexo, Mapa 8, ANEXO A (Carta de localização da zona industrial e 

principais vias de transporte de mercadorias), apresenta-se a localização da 

Zona Industrial de Vagos, e do Parque Industrial de Soza. Através da 

representação do edificado, verifica-se de que, na proximidade destas áreas 

registam-se alguns edifícios de habitação. 

 

De acordo com a cartografia de riscos industriais, da Região da Ria de 

Aveiro, Mapa 17, Carta de Riscos Industriais, ANEXOS A, o Concelho de 

Vagos não apresenta áreas de Risco, excetuando, as principais vias de 

circulação rodoviária. 

 
 

 
" Transporte de mercadorias perigosas  

O transporte de mercadorias perigosas, pelas consequências que podem 

advir em caso de acidentes, coloca problemas de segurança, necessitando 

de atenção especial.  

São consideradas mercadorias perigosas as substâncias ou  

preparações que devido à sua inflamabilidade, eco toxicidade, 

corrosibilidade ou radioatividade, por meio de derrame, emissão, incêndio 

ou explosão podem provocar situações com efeitos nocivos para o homem e 

para o ambiente.  

São alguns exemplos dessas substâncias: 

Matérias explosivas  Gases  

Matérias Inflamáveis Comburentes 
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Peróxidos orgânicos  Substancias Tóxicas  

Substancias Radioativas Substancias Corrosivas 

 

O risco de acidentes no transporte de mercadorias perigosas é função de 

determinadas variáveis que estão ligadas à localização das empresas que as 

produzem, armazenam e comercializam; aos trajetos utilizados; à 

intensidade de tráfego automóvel; à frequência de circulação dos veículos 

de transporte; às quantidades transportadas e ao perigo inerente aos 

próprios produtos. 

Para além do risco de explosão, o acontecimento iniciador mais comum é a 

perda de contenção da mercadoria, potenciando a sua perigosidade, por 

exemplo, o contacto da mercadoria tóxica com o Homem, da mercadoria 

inflamável com uma fonte de ignição ou da mudança de estado físico da 

mercadoria com mudança das suas propriedades. 

A perda de contenção pode acontecer por degradação do contentor na 

sequência de um acidente rodoviário, incorreta operação das válvulas, ou 

por ação física interior ou exterior, tal como por exemplo, uma ação 

mecânica, uma ação química, uma ação térmica ou uma ação de 

sobrepressões. 

Em termos gerais os fenómenos perigosos que se manifestam neste tipo de 

acidentes (a sobrepressão e a radiação térmica de explosões, a radiação 

térmica e fumos nocivos de incêndios, a toxicidade de nuvens ou derrames 

tóxicos, entre outros) têm a capacidade de provocar efeitos de grau diverso 

consoante o tipo de elementos expostos: o Homem, o Ambiente ou bens 

materiais. 

 

Os veículos de transporte com destino à zona industrial de Vagos, ou 

provenientes da mesma, são obrigados a circular por vias que atravessam 

várias localidades como a Vagueira, Gafanha da Boa Hora, Vagos e Soza. 

Este facto merece uma especial atenção, visto que estas zonas apresentam 

elevada densidade populacional. O Mapa 8, do ANEXO A, apresenta as 

edificações próximas às principais vias de transporte do Concelho, EN 109 e 

a auto-estrada (A17). 
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Acidentes desta natureza podem provocar explosões ou derrames, que 

podem  causar  queimaduras,  secura  e  fissuras  na  pele,  cancro  de  

pele, inibição do sentido de olfato, depressão respiratória, coma,  

pneumonia química,  edema  pulmonar,  necrose  subcutânea,  anemia,  

sonolência, vertigens, mal  formações congénitas  e até a  Morte  e ainda  

contaminar água, solo e ar, que em qualquer dos locais anteriormente 

referidos, seria bastante perigoso para os seus habitantes.  

A minimização deste risco exige também a previsão e planeamento de 

intervenção e evacuação para os casos mais graves.  

Até à data não se registaram no concelho acidentes com este tipo de  

substâncias, mas devido ao desenvolvimento industrial acelerado, o  

Município encontra-se cada vez mais susceptível a acidentes desta  

natureza.  

 

 

" Acidentes graves de tráfego  

Um  acidente  de  tráfego  é  o  conjunto  de  ocorrências  violentas,  

envolvendo veículos e pessoas, que se verificam nas estradas e caminhos  

transitáveis.  É um tipo  de  risco, que ocasionalmente poderá gerar   

consequências muito graves, quer em termos humanos, quer materiais.  

O Concelho de Vagos têm registado alguns acidentes de tráfego, mas como 

estes ocorrem em zonas não pontuais não podemos afirmar que existem os 

"pontos negros". Desta forma, não se indicam zonas susceptíveis a choques 

em cadeia ou atropelamento, ao longo das estradas do concelho.  

 

 

" Acidentes aéreos  

Apesar da proximidade do concelho com o aeroporto Sá Carneiro e 

com os aeródromos de S. Jacinto e de Maceda, não houve até aos dias de 

hoje registos  de  acidentes  desta  natureza,  mas  mesmo  assim,  a 

possibilidade da sua ocorrência não é nula.  
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Para o período de 2006 a 2010, ao nível do Distrito de Aveiro, não se 

verificaram ocorrências desta natureza. 

 

 
 
 
" Acidentes marítimos e poluição  

Devido posição geoestratrégica de Portugal Continental é elevado o 

tráfego marítimo ao largo da faixa litoral do Concelho de Vagos, o que 

aumenta a probabilidade de ocorrência de acidentes de poluição marítima, 

atribuindo ao concelho um grau de risco alto para situações de derrame de 

hidrocarbonetos e outras substâncias poluentes e perigosas provenientes do 

transporte por via marítima.  

No concelho de Vagos não existem registos históricos de acontecimentos 

desta natureza mas o risco é bastante pertinente.  

 

 
" Colapso de estruturas  

Estes acidentes são raros e provocam um grande número de vítimas, 

de forma  geral devem-se provocados  por  degradação  de  estruturas  

antigas (pontes e edifícios).  

A prevenção destes acontecimentos passa por fiscalização mais eficaz. As 

estruturas com possibilidade de risco de queda devido à sua localização 

compreendem:  

Ponte De água Fria - Rio Boco 

Ponte de Fareja - rio Boco (Vagos - Soza) 

Ponte do Boco – (Boco – Quintã) 

Ponte do Areão - canal de mira da ria de Aveiro 

Ponte da Vagueira - Praia da Vagueira 

 

Vários Pontões do Concelho 

 

Não são conhecidos registos de colapso de estruturas.  
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" Incêndios Urbanos  

Um incêndio urbano caracteriza-se pela combustão, sem controlo no 

espaço e no tempo, de materiais combustíveis existentes nos edifícios, 

incluindo os constituintes dos elementos de construção e revestimento. 

Os edifícios compreendem uma extensa rede de eletricidade, gás e 

telecomunicações, independentemente da origem do incêndio, estas 

estruturas, passam a contribuir para o surgimento e propagação de 

incêndios. 

O distrito de Aveiro, para o período de 2006 a 2010, apresenta um 

número médio de cerca de 500 ocorrências, em habitações familiares.  

 

 

" Degradação e contaminação de águas superficiais  

Em termos dos recursos hídricos superficiais destacam-se o rio Boco e 

seus afluentes: Vala Real, ribeira de S. Romão, ribeira da Presa Velha e 

ribeira de Tabuaço. O concelho é ainda atravessado por dois dos canais da 

Ria de Aveiro: o Canal de Mira e o Canal de Ílhavo no qual desagua o rio 

Boco. Não se verificam registos de poluição destes recursos hídricos. 

Segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), 

relativamente a múltiplos parâmetros analisados (ex: Carência química de 

oxigénio, coliformes totais, nitratos, estreptococos fecais, azoto Kjeldahl e 

coliformes fecais), o Município apresenta uma avaliação média de Boa. 

O PBH do Baixo Vouga apresenta alguns resultados em relação às massas 

de água da Ria de Aveiro, este indica que as mesmas apresentam um 

estado Excelente ou Bom. 

 

O abastecimento de água no concelho de Vagos subdivide-se em três Zonas 

de Abastecimento (ZA) cada uma com um furo de captação, concretamente, 

Vagos, Carvalhais e Lavandeira. A monitorização das captações, do sistema 

de abastecimento, segundo os dados resultantes da monitorização efetuada 
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pela autarquia, a água captada nas três captações existentes apresenta boa 

qualidade. 

No concelho de Vagos, em 2001, apenas 30% dos alojamentos estavam 

ligados a rede pública. Relativamente ao sistema de esgotos, em 2001, 

apenas 13% dos alojamentos no concelho de Vagos estavam ligados a rede 

pública e cerca de 3% não tinham qualquer tipo de sistema de esgotos. A 

inexistência de uma rede de saneamento funcional permite contribuir para a 

manifestação de focos pontuais de poluição. 

Segundo os dados (provisórios) do INE de 2011, o número de habitações 

ligadas à rede pública de água, e consequentemente com ligação á rede de 

saneamento, situa-se na ordem dos 90%. 

 

 

 

5.2 - Análise da vulnerabilidade  

A análise da vulnerabilidade apresentada reflete, as especificidades do 

Município, o enquadramento geográfico e condições climáticas associadas. 

Os riscos com maior probabilidade de ocorrência no Município, 

compreendem, os incêndios florestais, as cheias e inundações e os 

acidentes industriais. As tempestades, e ciclones, compreendem fenómenos 

muito pouco frequentes em Portugal, inclusive no Município. Ao nível do 

Município importa referir também o risco de galgamento costeiro.   

 

Existe um conjunto de fatores que contribuem para a eclosão e propagação 

dos incêndios florestais. Alguns, de natureza física como a topografia, o 

clima ou a vegetação são relativamente estáveis num dado lugar. Outros 

estão associados à atividade humana ou às condições climatéricas e variam 

consideravelmente no tempo.  Esta complexidade explica porque os 

incêndios não ocorrem em igual número e intensidade nos diversos dias e 

locais e justifica a importância do conhecimento de um conjunto de 

características biofísicas, fisiográficas, sociais e históricas, altamente 

relacionadas com: a vulnerabilidade do território aos incêndios florestais, 

traduzida no potencial de um determinado complexo combustível se 
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inflamar e de suportar a propagação de um fogo, com base nas suas 

características estruturais, no seu estado vegetativo e localização; e com 

um maior ou menor risco de incêndio, ou seja, com a probabilidade de se 

iniciar um incêndio devido à presença de agentes causais (DGF, 2002). 

O PMDFCI de Vagos apresenta uma análise detalhada da vulnerabilidade do 

Concelho aos incêndios florestais. O risco de incêndio florestal está 

classificado no mapa 7 (ANEXOS A), permitindo visualizar as zonas de risco 

de incêndio elevado ou muito elevado. A análise do mapa 11, Prioridades de 

Defesa (ANEXOS A), permite identificar infraestruturas, escolas, parques e 

outras, de especial sensibilidade em situação de incêndio florestal. 

 

A proximidade da Praia da Vagueira, ao Oceano Atlântico, marginada pelo 

Canal de Mira (Braço da Ria), associada a uma cota próxima de 0 (nível do 

mar), contribui para o aumento da probabilidade de danos, acidente grave 

ou catástrofe, decorrente de galgamento costeiro ou cheia e inundação. 

Inundações de habitações, de estradas, destruição de redes de drenagem, 

natural e artificial, danificação das linhas de distribuição de energia e 

telecomunicações, destruição de equipamentos balneares e infraestruturas 

costeiras de contenção, compreendem alguns dos efeitos prováveis 

(fotografia 1 e 2 em ANEXO C). Habitações e caves ou garagens, abaixo do 

nível do solo, apresentam riscos acrescidos.  

Além disso, por efeito da construção de barreiras costeiras ao trânsito 

sedimentar, como sejam molhes portuários, esporões e muros marítimos, 

verifica-se o estreitamento da área de praias e dunas, sobretudo por falta 

de alimentação marítima, o que vem originando, em certos locais, o 

aumento da suscetibilidade ao galgamento oceânico. 

 

Os acidentes tecnológicos, derivados da atividade humana, são 

acontecimentos súbitos e não planeados, causadores de danos no Homem e 

no Ambiente. Durante muitos séculos as catástrofes limitaram-se aos 

fenómenos de origem natural, a evolução tecnológica, a criação de novos 

tipos de indústrias, a utilização de mais e maiores quantidades de 

substâncias provocou a aparecimento de outro tipo de acontecimentos – os 

acidentes tecnológicos. 
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A perigosidade de determinadas substâncias, associadas a um elevado 

número de funcionários, num determinado estabelecimento, contribui para 

a ocorrência de acidentes graves que podem causar incêndios e explosões, 

libertação de gases tóxicos ou derrames de substâncias perigosas, e um 

elevado número de feridos ou mortos. Analisando a Carta de Riscos 

Industriais, ANEXOS A, o Concelho de Vagos não apresenta áreas de Risco 

de Acidente Industrial, no entanto referem-se as principais vias de 

circulação rodoviária, de susceptibilidade á ocorrência de acidentes. 

 

Pontos sensíveis  

Pontos sensíveis entendem-se como locais de maior vulnerabilidade para a 

população em situação de acidente grave ou catástrofe, e são eles: jardins 

de infância; Escolas; ATL’S; Lares de terceira idade; Centros e extensões de 

Saúde; Superfícies comerciais; Postos de abastecimento de combustíveis; 

Complexos Industriais; quartel de Bombeiros; Posto da GNR; Espaços de 

Lazer; Administração pública e local; e outros. Ver ANEXO A, mapa 4, 

localização  de  pontos  sensíveis  do  concelho  ao  nível  da proteção. Pelo  

facto de comportarem um numero significativo da população, funcionários, 

utentes e outros,  apresentam-se identificados na Carta de Localização de 

Pontos Sensíveis do Concelho, edifícios de vulnerabilidade expressiva, as 

povoações próximas às principais vias rodoviárias e áreas florestais 

extensas, respetivamente, devido a possíveis acidentes rodoviários e 

incêndios florestais. 

 
Em situação de ocorrência de sismo, as áreas com probabilidade acrescida 

de danos e prejuízos, materiais e humanos, situam-se na Praia da Vagueira 

e Vila de Vagos, dada o elevado número de edifícios de dimensão 

considerável. Um sismo de baixa intensidade produz várias situações, com 

prejuízos e danos moderados. Um sismo de intensidade elevada conduzirá 

ao derrube de estruturas, desmoronamento de edifícios, danos e prejuízos 

avultados.   
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5.3 - Estratégias de mitigação de riscos 

O presente subcapítulo pretende adotar um conjunto de a

visando limitar os efeitos decorrentes de acidentes graves ou catástrofes, 

promovendo o alerta, a redução do grau de exposição dos elementos 

instalados e incrementando a resiliência das populações. A análise à 

vulnerabilidade, efetuada ante

(âmbito) prioritários de planeamento e prevenção, como os incêndios 

florestais, galgamentos costeiros, cheias e inundaç

tecnológicos.   

 
No âmbito da mitigação de riscos é necessário adotar as medidas

seguinte figura: 

FIGURA 8 - Medidas de 
 

O território de Vagos encontra

como, por vários instrumentos 

mitigação de riscos e respectivas causas

atenuação das vulnerabilidades

Mitigação de Risco de Acidente

Prevenção
Máxima redução de risco 

com base em critérios de 
segurança 

Prevenção
Redução do risco com 
restrições e  incentivos 

Preparação
Salvamentos com prioridade 

para a vida humana
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Estratégias de mitigação de riscos  

O presente subcapítulo pretende adotar um conjunto de ações ou 

limitar os efeitos decorrentes de acidentes graves ou catástrofes, 

promovendo o alerta, a redução do grau de exposição dos elementos 

instalados e incrementando a resiliência das populações. A análise à 

vulnerabilidade, efetuada anteriormente, permite definir os objetivos 

(âmbito) prioritários de planeamento e prevenção, como os incêndios 

florestais, galgamentos costeiros, cheias e inundações, e 

No âmbito da mitigação de riscos é necessário adotar as medidas

Medidas de Mitigação de Riscos de Acidente 

O território de Vagos encontra-se regulado pela legislação em vigor, assim 

instrumentos de planeamento e ordenamento para a 

riscos e respectivas causas. A mitigação de riscos e a 

vulnerabilidades do território é fundamental para 

Mitigação de Risco de Acidente

• Medidas de resistência de estruturas
• Obras de protecção e reparação de 
infraestruturas

• Medidas de Planeamento e Legislação
• Mecanismos de gestão e segurança
• Reforço de sectores críticos da  Sociedade 

• Exercicío de simulacação de acidentes
• Sistemas de alerta  e aviso
• Inventariação de Meios e Recursos 
• Educação e sensibilização da População
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ções ou medidas 

limitar os efeitos decorrentes de acidentes graves ou catástrofes, 

promovendo o alerta, a redução do grau de exposição dos elementos 

instalados e incrementando a resiliência das populações. A análise à 

riormente, permite definir os objetivos 

(âmbito) prioritários de planeamento e prevenção, como os incêndios 

ões, e acidentes 

No âmbito da mitigação de riscos é necessário adotar as medidas da 

 

 

se regulado pela legislação em vigor, assim 

de planeamento e ordenamento para a 

riscos e a 

do território é fundamental para a 
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eliminação ou redução da possibilidade de ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe. 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - risco de incêndio 

florestal, suportado pela legislação em vigor (Decreto-Lei 124/2006 de 28 

de Junho, revogado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro), 

compreende um instrumento estratégico na prevenção e combate aos 

incêndios florestais. Analogamente, o Plano Director Municipal, o Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira, o Plano Mar Limpo (risco de acidente 

marítimo, com consequências ambientais marítimas) o Plano de Acção 

2007-2013 para o Litoral Português (no risco das Cheias, inundações, 

Invasões do mar, o Plano da Bacia Hidrográfica (no risco de cheias, secas e 

acidentes de poluição), compreendem instrumentos de mitigação dos riscos, 

nas respetivas áreas de intervenção. 

 

Ao nível estratégico, as ações fundamentais da mitigação de riscos a 

desenvolver em Vagos compreendem:  

Actualização e o inventário de meios humanos e materiais, activados 

em caso de emergência; 

Actualização dos meios humanos, especialmente operadores de 

maquinaria no concelho, garantindo a disponibilidade nas acções;  

Periodicamente, verificar os procedimentos previstos no PMEPC de 

Vagos;  

Aquisição de equipamentos de apoio para as acções de PC; 

Verificação constante das medidas e ações constantes no PMDFCI; 

Demolição ou reabilitação de edificado caso se verifique risco de 

derrocada; 

Desobstrução das principais linhas de água e valas hidráulicas; 

Distanciamento, dos estabelecimentos industriais, no mínimo 100 

metros de habitações; 

Disponibilização de informação à população, Anexo H, relativamente 

a medidas  de auto  protecção  e comportamentos de risco a 

acautelar;  

Verificação periódica dos contactos com as entidades e agentes de 

PC, que poderão ser chamadas a intervir em caso de acidente;  
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Promover a restrição de veículos de transporte de matérias perigosas 

nos aglomerados urbanas;  

Limpeza dos leitos de cheia, proibir a construção nos leitos de cheias 

(criar zonas "Non Aedificandi") e manutenção e limpeza dos 

saneamentos para evitar retenção de água; 

Monitorização das medidas constantes do POOC; 

Realização periódica de exercícios de emergência.  

 

Seguidamente apresentam-se várias medidas de autoprotecção e 

sensibilização a difundir é população do município, relativas a: sismos, 

cheias, inundações e transgressões marítimas, deslizamento e 

desabamento, incêndio florestal, ondas de calor e vagas de frio, acidente 

industrial, transporte de Mercadorias, acidente grave de tráfego, acidentes 

marítimos e poluição, incêndios urbanos e contaminação de águas 

superficiais.  

 

Riscos Naturais  

 

" Risco sísmico  

A situação de sismo, tremor de terra, poderá ser detetada com alguma 

antecedência, permitindo a adoção de medidas necessárias á sua mitigação.  

 

 

 

" Medidas, de autoproteção, de sensibilização à população 

As medidas de prevenção que a população deve adotar nestas situações 

compreendem:    

- Informação atualizada sobre os sismos que poderão ocorrer na região  

Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

 

Sismo 

Prejuízos materiais  

Feridos ligeiros  

 Pânico na população 

Disponibilização de Informação  

Sensibilização da População 

Identificação de áreas vulneráveis 
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- Assegurar a existência de planos de emergência nos locais de trabalho e 

nas escolas 

- Realização de exercícios de emergência regulares 

- Preparação para atuação em caso de tremor de terra 

- Estudar com a família os locais de maior segurança em casa 

- Fixar ou mudar os objetos que possam cair sobre as pessoas  

- Manter acessível, junto ao telefone, uma lista atualizada de contactos de 

emergência incluindo a polícia, bombeiros, hospital mais próximo  

- Ensinar os membros da família a desligar a eletricidade no quadro geral ou 

a fechar a água ou o gás nas respetivas torneiras de segurança. 

- Manter acessível uma provisão de água e alimentos para alguns dias em 

embalagens de longa duração e um conjunto de artigos de sobrevivência.  

Conhecendo perfeitamente algumas regras um grande número dos 

acidentes pode ser evitado. 

  

" Cheias, inundações e Galgamentos Costeiro (transgressões marítimas) 

Atualmente é possível prever uma cheia através dos níveis de água, 

das descargas das barragens e das observações meteorológicas. No 

entanto, uma cheia provocada por chuvas intensas e repentinas, 

dificilmente permitirá que as populações sejam avisadas. 

   

 

Medidas a adotar: 

Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Cheias e 

inundações 

 

Galgamentos 

Costeiro 

Inundação parcial/superficial 

Prejuízos materiais  

Garagens e caves inundadas 

Feridos ligeiros  

 Algum pânico na população 

Sensibilização da População  

Disponibilização de Informação  

Vigilância de áreas vulneráveis 

Organismos com dever na 

mitigação de riscos:  

   >APA 

   >AM 

   >Capitania Porto de Aveiro 
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" Articular as intervenções das Administrações Portuárias, da APA, 

conducentes a uma adequada gestão dos sedimentos necessários ao 

equilíbrio da dinâmica costeira 

" Otimizar e articular o sistema de previsão do Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera com as redes de monitorização do Instituto da 

Água, de modo a melhorar o sistema de alerta de cheias rápidas 

" Inventariar o estado de conservação e efetividade das estruturas de 

defesa e regularização de caudais, assim como das estruturas 

hidráulicas, com estabelecimento de programas de recuperação e/ou 

correção; 

" Concretizar programas específicos e ações que permitam a 

relocalização da população, equipamentos hospitalares e de saúde, 

escolares, de gestão de emergência e socorro, ou edifícios com elevada 

concentração populacional. 

 

Para prevenir danos e prejuízos, cada cidadão em zona de risco de cheia 

deve ter conhecimento das seguintes medidas de autoproteção e 

procedimentos de segurança. 

" Observação do boletim meteorológico principalmente nos meses de 

inverno e de outono 

"  Localizar os pontos mais elevados livre do risco de cheias 

"  Organizar uma lista de objetos importantes para levar em caso de 

evacuação 

" Proteger as portas e janelas com objetos de madeira ou metal 

 

A localização geográfica de determinadas áreas habitacionais (ex: Praia da 

Vagueira, fotografia 1 e 2 em ANEXO C) com cotas próximas em relação ao 

nível do mar, apresentam uma elevada suscetibilidade ao fenómeno de 

cheia. A praia da Vagueira deverá ser alvo de monitorização constante, por 

parte dos Agentes de Proteção Civil, sendo reforçadas as medidas 

preventivas à população, sempre que as condições atmosféricas, ou 

comunicados da ANPC, assim o exijam. Os Agentes de Proteção Civil 

devem, periódicamente, proceder á atualização dos meios disponíveis, 
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assim como proceder a necessárias simulações de combate/supressão das 

ocorrências, decorrentes das cheias ou inundações. 

 

A faixa litoral do Concelho de Vagos, assim como a gestão e 

minimização dos riscos de erosão litoral, reporta-se ao Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira (POOC) de Ovar-Marinha Grande. Mecanismo 

Legal de que pretende minimizar possíveis situações de risco para pessoas e 

bens, assim como promover a proteção de valores patrimoniais e culturais.  

No âmbito dos PMOT torna-se necessário garantir a regulamentação da 

Zona Costeira nos termos do normativo do PROT-C, bem como a 

identificação, delimitação e regulamentação das áreas de risco associado a 

fenómenos de origem natural ou antrópica. 

 

Os limites da orla costeira são estabelecidos pelos Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira e acolhidos nos PMOT. Os limites da Zona 

Costeira e respetivas medidas de ordenamento são delineados nos PDM, em 

função das características dos respetivos territórios e da própria dinâmica 

costeira.  

 

A situação de galgamento costeiro, e respetivas medidas a adotar, 

apresenta-se definida no quadro do tema anterior (Cheias e Inundações). 

 

 

" Secas 

A ação preventiva constitui a estratégia mais eficaz no combate a este 

tipo de situações extremas, dadas as suas graves consequências. A 

prevenção de secas é efetuada através de duas componentes, a previsão, 

que possibilita a antecipação de ações de controlo, e a monitorização, que 

permite detetar e conhecer em cada instante o grau de gravidade da 

situação. 

O Instituto Portugês do Mar e da Atmosfera tem vindo a efetuar a 

monitorização da evolução das situações de seca meteorológica, dando 

indicação mensal sobre o grau de severidade e produzindo uma antevisão 
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da evolução, com cenários baseados em probabilidades de ocorrência de 

precipitação no médio prazo. 

   

Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Secas 

Prejuízos na agricultura  

Agravamento da sanidade 

de populações de risco 

Elaborar Plano de Contingência 

Sensibilização da População 

Disponibilização de Informação  

 

O Concelho de Vagos possuiu várias captações de água potável (Mapa 12, 

Infraestruturas do Concelho, ANEXO A) e lagoas naturais, estruturas 

fundamentais de forma a delinear uma estratégia de restabelecimento de 

água, para consumo humano ou de outras utilizações, adaptada às 

necessidades da população.  

 

 

" Deslizamentos e desabamentos  

Os movimentos dos terrenos constituem fenómenos causadores de 

prejuízos materiais e vitimas. A degradação dos solos é acelerada pela 

destruição do coberto vegetal, e a movimentação de terras, facilitada pela 

criação de taludes artificiais. 

Este tipo de acidentes pode ser minimizado intervindo na cobertura vegetal 

de forma a travar a sua degradação e através de obras de engenharia.  

Vagos apesar de ser constituído por solos arenosos e argilosos, não existem 

relatos de acontecimentos graves. Em anexos, ANEXO A, Mapa 9, Carta de 

Declives do Concelho, poderá se visualizar as zonas de maior declive.  

Ocorrência 
Consequências 

prováveis Medidas/Ações 

Deslizamentos 

e 

desabamentos 

Prejuízos em  

infraestruturas e edifícios  

Feridos  

Análise dos locais suscetíveis da 

deslizamentos 

Sensibilização da População 

Divulgação de Informação  
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Medidas de autoproteção e sensibilização à população, e fatores 

determinantes à ocorrência de acidentes geomorfológicos: 

" Predisposição para a ocorrência de movimentos em talude, a 

existência de antigos deslizamentos, a urbanização em áreas impróprias 

para a construção em encostas ou em leitos de cheia 

" O grau de fracturação de maciços rochosos e as diferenças térmicas, 

sobretudo quando há formação de gelo. Constituem principais fatores 

desencadeantes do acidente em rocha e em solo  

" As chuvas intensas ou a ocorrência de chuvas repentinas promovem 

o aumento brusco da quantidade de água retida no solo e, 

consequentemente, o aumento do peso dos solos e diminuição da sua 

resistência mecânica  

" Em determinadas condições, são também fatores desencadeantes a 

existência de um processo de erosão natural em curso e a existência de 

trabalhos de escavação, sobretudo se afetarem a base de um talude. 

 

 

 

" Incêndios florestais 

Estes riscos podem ser minimizados através da criação de campanhas de 

sensibilização para  alertar  as  populações  da  importância  das nossas 

florestas, através da construção de aceiros e de faixas de contenção à volta 

dos aglomerados populacionais, das vias de acesso e das zonas industriais, 

de acordo com a legislação. A limpeza da mata (silvicultura preventiva) 

fator importante para a minimização dos incêndios. 

corrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Incêndios 

Florestais 

Prejuízos em patrimoniais e 

Naturais 

Danos em infraestruturas, 

edifícios, e meios materiais  

Possíveis Feridos e/ou mortos  

Adoção das medidas e ações 

constantes do PMDFCI de 

Vagos 
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Medidas de autoproteção e sensibilização à população em geral: 

" Em caso de incêndio florestal contacte de imediato os Bombeiros, 

Forças de Segurança (GNR ou PSP), ou através do número 112 ou o 

117 

" Mantenha-se atualizada sobre a situação de emergência 

" Tome em atenção a proteção da sua habitação, no caso do incêndio se 

desenvolver nas proximidades 

" Feche todas as janelas e portas, não combustíveis, para tentar evitar a 

propagação do incêndio para o interior da casa; 

" Feche todas as válvulas do gás e regue os depósitos com água 

" Acenda uma luz em todas as divisões para ter visibilidade em caso de 

presença de fumos 

" Remova materiais combustíveis do interior e das imediações da sua 

casa 

" Molhe abundantemente as paredes e toda a zona circundante da casa; 

" Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio 

" Se estiver próximo do incêndio e não correr perigo tente extingui-lo 

com pás, enxadas ou ramos, procurando sempre não prejudicar a ação 

dos bombeiros e seguir as suas instruções 

" Se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco, informe 

as autoridades 

" Caso as autoridades aconselhem a sua evacuação, obedeça 

rapidamente mas com calma 

" Caso o incêndio se aproxime da sua habitação esteja preparado para 

evacuar todos os membros da sua família. Caso não seja possível por a 

salvo os seus animais, solte-os, eles tratam de si próprios. 

 

Grupo-alvo Entidade/organismo 

População Urbana 
Câmara Municipal de Vagos, Juntas de Freguesia e 

GNR 

Comissões de festas 
Comissão Municipal de Proteção Civil da Câmara de 

Vagos e GNR – SEPNA 

Automobilista GNR 
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Turista 
Câmara Municipal de Vagos, Juntas de Freguesia e 

GNR 

Agricultor/Proprietário 

florestal 

Câmara Municipal de Vagos, Bombeiros Voluntários 

de Vagos e GNR 

População escolar 
Câmara Municipal de Vagos, Bombeiros Voluntários 

de Vagos e Escolas e GNR 

 

 

Ações conjuntas como as de sensibilização das populações, exercícios e 

simulacros, execução de faixas de gestão de combustível tendem a 

fomentar positivamente a cooperação entre todos, em função de um 

objetivo comum. 

As medidas de mitigação do risco de incêndio florestal apresentam-se 

definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(PMDFCI), para o Concelho de Vagos. Os Agentes de Proteção Civil devem 

adotar as diretrizes impostas/definidas no referido Plano. 

 

" Ondas de Calor e Vagas de Frio 

A ação preventiva, em situações de frio ou calor intenso, constitui uma 

estratégia assertiva na minimização deste tipo de situações. A prevenção 

deverá se efetuar através de duas componentes, a previsão, que 

possibilita a antecipação de ações de controlo, e a sensibilização, que 

permite disponibilizar às populações os procedimentos adequadas em face 

à situação de calor ou frio.  

 

Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Onda de Calor 

Vaga de Frio 

Danos em bens materiais  

Feridos ligeiros 

Mortos 

Sensibilização da População 

Agir nas situações  

 

Os grupos de maior risco são as crianças, idosos, doentes crónicos (do foro 

respiratório ou cardíaco) e os sem abrigo. 
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Informação à população em situação de calor extremo: 

" Ingira água ou outros líquidos não açucarados com regularidade 

" Incentive os idosos a ingerir água 

" Procure locais frescos 

" Durante o dia, abra as janelas e mantenha as persianas fechadas, de 

modo a permitir a circulação de ar 

" Durante a noite, abra as janelas para a casa arrefeça 

" Vista roupas leves de algodão e de cores claras 

" Evite fazer exercício físico ou atividades que exijam muito esforço 

" Um pequeno duche de água tépida arrefece o seu corpo rapidamente 

aumentando o seu conforto. Se o seu corpo estiver muito quente não 

deve tomar banho com água muito fria 

" Viaje de preferência a horas de menos calor ou à noite  

" Quando viajar de automóvel faça-o por períodos curtos  

" Se viajar com crianças mantenha-as mais arejadas possível, 

vestindo-lhes o mínimo de roupa e dando-lhes frequentemente água a 

beber 

" Tenha atenção aos idosos que viajam consigo. Não devem vestir de 

negro nem roupas de fibra sintética e devem também beber um 

suplemento de água 

" As refeições devem ser ligeiras, sopas frias ou tépidas, saladas, 

grelhados, comidas com pouca gordura e pouco condimentadas, 

acompanhadas de preferência com água, chá fraco ou outros líquidos não 

açucarados 

" Vá à praia apenas nas primeiras horas da manhã (até às 11 horas) ou 

ao fim da tarde (depois das 17 horas). Mantenha-se à sombra, use 

chapéu, óculos escuros e cremes de proteção solar. Uma exposição ao sol 

prolongada leva a queimaduras de pele que só por si aumentam a perda 

de líquidos. 

" Não se esqueça que os bebés e os idosos são especialmente sensíveis 

às ondas de calor. 

 
 

Informação à população em situação de calor extremo: 
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" Perigos em casa 

· Intoxicação por monóxido de carbono – tenha especial cuidado 

com aquecimentos a lenha. Para evitar a acumulação deste gás 

venenoso, que pode ser mortal, abra uma janela para 

renovação do ar 

· Incêndios - podem ter origem na má utilização de aquecedores 

elétricos ou sobrecarga da rede elétrica devido ao 

funcionamento simultâneo de vários aparelhos 

· Queimaduras - previna-as e redobre a atenção com as crianças 

e idosos 

" Antes de iniciar viagem 

· Faça a revisão do nível de gasolina, luzes e travões 

· Coloque um líquido anticongelante no radiador 

· Leve um estojo de primeiros socorros, agasalhos, alimentos, 

um pano colorido e telemóvel 

" Em viagem 

· Conduza a velocidade reduzida. 

" Se a viatura ficar imobilizada 

· Ligue 112 

· Permaneça dentro do veículo. Estará mais protegido  

· Abra a fresta de uma janela oposta ao vento 

· De hora a hora ligue o aquecimento cerca de 10 minutos 

· Movimente-se. Mexa as pernas, braços e dedos, para ativar a 

circulação sanguínea 

· Evite adormecer 

· Evite manter-se ao frio durante muito tempo  

" Diferenças de temperatura entre a rua e os interiores muito 

aquecidos desidratam a pele, o que pode causar lesões dolorosas nos 

lábios, rosto e mãos. 

· Vista várias camadas de roupa, em vez de uma única peça 

muito quente.  

· Proteja a boca e o nariz para impedir a entrada de ar muito frio 

nos pulmões e, se necessário, use luvas, chapéu e cachecol. 
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· Mantenha-se seco. O corpo arrefece mais rapidamente se 

estiver molhado ou exposto ao vento. 

 

 

 

Riscos tecnológicos  

 

" Acidente industrial  

No âmbito da Proteção Civil são relevantes os acidentes graves que, pela 

sua dimensão excedam os limites dos estabelecimentos, envolvendo 

substâncias perigosas passíveis de ocasionar danos na população, ambiente 

e património edificado na envolvente. 

Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Acidente 

Industrial 

Danos materiais  

Feridos ligeiros e graves 

Mortos 

Sensibilização das Empresas 

Promoção regular de ações de 

evacuação e controle de situações 

de emergência 

 

A promoção de medidas e ações, particularmente aos estabelecimentos 

industriais, de forma regular, contribui exponencialmente para a redução de 

acidentes e sinistrados, assim como, melhoria contínua no comportamento 

dos funcionários em situação de emergência. Estas medidas e ações 

compreendem:  

" Avaliar os procedimentos de emergência e coordenação das ações no 

estabelecimento 

" Procedimentos de alerta e mobilização de meios 

" Execução do plano de emergência externo 

" Identificar e analisar as medidas mitigadoras estabelecidas no 

estabelecimento 
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" Prestar ao público informações específicas relacionadas com o incidente 

e conduta, e as medidas de autoproteção a adotar nessas 

circunstâncias. 

 

 

" Transporte de mercadorias perigosas 

Quando  ocorre  um  acidente  desta  natureza,  o  primeiro  passo  a  

efetuar será a tomada de medidas de segurança que consistem no 

isolamento e sinalização rodoviária de emergência, depois procede-se á 

identificação do cenário que consiste na avaliação do risco, onde se 

averigua o estado da via,  os  fatores  climáticos  e  que  consequências  

pode  acrescentar  esse produto para a saúde humana, dos animais e para 

o ambiente. Procede-se depois ao levantamento de meios disponíveis e 

adequados para combater o sinistro.  

Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Transporte de 

Mercadoria 

Perigosas 

Danos materiais  

Feridos ligeiros e graves 

Prejuízos ambientais 

Sensibilização da população e 

empresas locais de transportes 

Medidas restritivas à circulação 

 

Informação à população em situação de acidente com mercadorias 

perigosas: 

" Não se aproxime as mercadorias podem inflamar-se ou explodir 

" Não fume nem faça lume  

" Algumas mercadorias apesar de não exalarem qualquer cheiro podem 

ser perigosas 

" Se circular de automóvel abandone o local e vias de acesso 

Feche imediatamente os vidros e desligue a ventilação 

Afaste-se pelo menos 1 km antes de parar para alertar as autoridades 

" Se transita a pé procure afastar-se perpendicularmente à direção do 

vento 

" Se sentir algum cheiro suspeito, molhe um lenço e aplique-o no rosto. 
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Medidas a implementar no Município relativamente ao Transporte de 

Matéria perigosas: 

" Intenção de criação de vias alternativas para a circulação dos veículos 

pesados de transporte de mercadorias perigosas, destinados ou 

provenientes das zonas industriais  

" Nas áreas urbanas ou nas vias de acesso a edifícios com elevada 

concentração populacional, promover horários de circulação desfasados 

com os veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas 

" Consoante o tipo de veículo, impor velocidade de circulação 

diferenciada, para os diferentes riscos das mercadorias transportadas, 

para além do que possa estar definido pelo RPE 

" Impor e sinalizar distâncias de circulação em segurança para veículos de 

transporte de mercadorias perigosas 

" Nas vias de acesso aos pólos de cariz industrial, criar zonas específicas 

para estacionamento e manobra de veículos de transporte de 

mercadorias perigosas de modo a garantir distâncias de segurança em 

locais bastante frequentados. 

 

 

" Acidentes graves de tráfego  

O concelho regista um número reduzido de acidentes rodoviários, com a 

freguesia de Vagos a apresentar a maior taxa de ocorrências. A aposta na 

sensibilização da população, aliada à presença e fiscalização constante parte 

das autoridades competentes, compreenderá as medidas necessárias á 

diminuição dos acidentes de tráfego.  

 

Ocorrência 
Consequências prováveis Medidas/Ações 

Acidentes 

Graves de 

Tráfego 

Prejuízos materiais  

Feridos ligeiros e graves 

Mortos 

Sensibilização  

Fiscalização 

Medidas restritivas de 

circulação 
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Medidas preventivas a implementar no Município relativamente à circulação 

rodoviária: 

" Monitorização constante do estado das vias, sinalética e condições de 

circulação e adequadas intervenções 

" No aglomerado urbano, da freguesia de Vagos, de maior concentração 

populacional, promover redução da velocidade de circulação  

" Sensibilização aos condutores 

" Promoção da presença/atuação das entidades competentes (GNR) 

" Elaborar um registo detalhado de acidentes rodoviários e respetivas 

causas e efeitos 

" Locais de despistes e acidentes recorrentes, analisar e executar as 

necessárias ações de reposição da normalidade 

" Junto às escolas e em outros locais de grande frequência pedonal, 

equacionar a construção de passadeiras sobrelevadas 

" Garantir o tempo útil para os peões ao atravessar as vias com 

semáforos e criar refúgios no meio da via 

" Implementar estruturas e sinalética de redução de velocidade antes da 

passadeira e zonas potencialmente propícias a acidentes 

 

" Acidentes aéreos  

O concelho de Vagos, à semelhança do Distrito de Aveiro, não apresenta 

registos, relativamente a acidentes desta natureza. Por consequente, não se 

preveem a aplicação, a curto prazo, de quaisquer medidas ou ações, na 

mitigação de riscos com aeronaves. 

 

 

" Acidentes marítimos e poluição  

A implementação de medidas e ações, de mitigação de possíveis riscos de 

acidente marítimo e de poluição, devem adotar as diretrizes dos respetivos 

instrumentos de planeamento e gestão, como o Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira de Ovar-Marinha Grande, bem como os programas e projetos, 

das respetivas entidades competentes, a realizar na sua área de jurisdição. 
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Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Acidentes 

Marítimos e 

Poluição 

Danos no ecossistema e 

fauna local 

Prejuízos materiais  

Sensibilização  

Promoção de simulações 

 de poluição grave 

 

As medidas preventivas devem promover as seguintes orientações - no caso 

de derrame na água, evitar a todo o custo que o produto se  

espalhe,  utilizar  equipamento  adequado  para  fazer  uma  barreira,  

utilizar dispersantes aprovados, quando autorizados pelos respetivos  

governos/autoridades locais. Devem-se construir barreiras flutuantes  

de forma a   impedir  a  passagem  dos  poluentes,  utilizar  dispersantes  

autorizados  e  proibir  o  desmantelamento  dos  petroleiros  em  

deficientes construções.  

 

 

" Colapso de estruturas  

O concelho de Vagos não apresenta registos, relativamente a acidentes 

desta natureza. Por consequente, não se preveem a aplicação, a curto 

prazo, de medidas ou ações de mitigação, com exceção da monitorização 

constante, efetuada pelas entidades competentes, da situação das referidas 

estruturas.  

 

 

" Incêndios Urbanos 

Um incêndio urbano é originado pela combustão de diversos materiais 

existentes nos edifícios, incluindo os constituintes dos elementos de 

construção e revestimento. Portanto, importa identificar edifícios 

merecedores de especial atenção, tais como edifícios de grande altura, 

locais de armazenamento de combustíveis, núcleos urbanos antigos, 

ANEXOS A, Mapa 19, Carta de Risco de Incêndio Urbano. 
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Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Incêndios 

Urbanos 

Prejuízos materiais 

Feridos ligeiros e graves  

Sensibilização  

Registo e avaliação de 

situações de potencial perigo 

Informação de sensibilização à população de medidas mitigadoras em 

situação de incêndio urbano: 

" Sempre que suspeite existência de uma fuga de gás, adote os 

seguintes procedimentos de segurança: 

. Feche as válvulas de segurança do contador e de corte do redutor 

. Não fume, não faça lume e apague quaisquer chamas 

. Não provoque faíscas ou incandescência de qualquer material 

. Não acione interruptores 

. Não ligue nem desligue os aparelhos elétricos das tomadas 

. Ventile a sua habitação, abrindo todas as portas e janelas 

. Remova para o ar livre a garrafa de gás com suspeita de fuga 

         . Nunca use chamas para localizar fugas e chame os Bombeiros  

" Em situação de incêndio:  

. A regra geral num incêndio de gás é cortar a alimentação do 

combustível logo que possível e em condições de segurança. 

. É preferível deixar arder uma fuga de gás a extinguir-lhe a chama, 

. Se, apesar das ações que tomou, o incêndio aumentar, tenha o 

cuidado de sair a tempo e de fechar a porta 

" Tenha especial atenção aos equipamentos de elevado consumo, tais 

como máquinas de lavar roupa, aquecedores. Não sobrecarregue as 

tomadas pode provocar sobreaquecimento ou curto-circuitos 

" Com candeeiros metálicos, tenha em particular atenção o 

revestimento do fio elétrico 

" Nunca se esqueça do ferro de engomar ligado 

" Não coloque aquecedores junto dos móveis e não os utilize para 

secar roupa 

"  Não deixe aparelhos de gás acesos junto a janelas abertas 

"  Não guarde produtos inflamáveis (álcool, benzinas) e combustíveis 
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(papéis, têxteis) junto a uma fonte de calor. Guarde os líquidos 

inflamáveis em locais ventilados e fora do alcance das crianças 

" Não saia de casa sem apagar o lume do fogão e fechar o gás 

" Afaste as velas e candeeiros a petróleo ou a gás da madeira papel, 

roupa ou outro material combustível 

" Nunca deixe velas acesas abandonadas 

"  Não deixe fósforos ou isqueiros ao alcance das crianças  

" Equipe a sua casa com extintores apropriados. 

 

" Degradação e contaminação de águas superficiais  

No concelho de Vagos, verifica-se a existência de uma rede do sistema 

de esgotos incompleto, a qual não abrange a totalidade das freguesias. A 

inexistência de uma rede de saneamento funcional e pontual deposição de 

resíduos, em crateras abertas, poderá colocar em causa a qualidade do 

recurso hídrico do concelho. 

Proteger a qualidade das massas de água superficiais (costeiras, de 

transição e interiores) e subterrâneas, visando a sua conservação ou 

melhoria, bem como garantir a proteção das origens de água e dos 

ecossistemas de especial interesse, compreendem objetivos essenciais à 

manutenção da qualidade de vida das populações. 

 

Ocorrência Consequências prováveis Medidas/Ações 

Degradação e 

contaminação 

das águas 

Prejuízos ambientais 

Propagação de doenças 

Diminuição/declínio da 

qualidade da água  

Sensibilização  

Fiscalização permanente 

 

Medidas propostas na melhoria da qualidade de água superficial: 

" Incitar a construção infraestruturas de saneamento de águas residuais 

" Estabelecer mecanismos de incentivo de ligação à rede de saneamento 

e tratamento de águas residuais 
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" Tornar obrigatória a ligação à rede de saneamento sempre que exista 

ligação à rede de abastecimento (caso os mecanismos de incentivo não 

sejam suficientes) 

" Assegurar a monitorização da água para consumo humano 

" Conhecer o estado da qualidade da água nas captações particulares e 

assegurar o cumprimento da legislação em vigor no que se refere à 

água para consumo humano  

" Promover a fiscalização ativa de pontos potenciais de contaminação. 

 

 

A análise e actualização dos meios disponíveis dos Agentes de Proteção 

Civil, a verificação e manutenção constante da operacionalidade do PMEPC, 

através dos necessários simulacros e exercícios, contribuem de forma 

significativa, para a mitigação de riscos do Município de Vagos. 

  

 

Indicam-se determinadas áreas de laboração no Município, prováveis de 

estabelecimento de protocolo/acordo: 

• Distribuição de alimentos e agasalhos 

• Transportes, combustíveis e lubrificantes 

• Infraestruturas e equipamentos 

• Construção Civil  

• Serviços diversos. 

 

 

O Município de Vagos deverá inclui a informação prioritária no PDM, 

informação georreferenciada, referente às zonas de importância operacional 

de funcionamento do PMEPC, de importância fundamental para as 

operações d Proteção Civil, de forma acondicionar o ordenamento futuro. 
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Quadro 8.Fase de Prevenção da Emergência 
F
a
se

 d
e
 P

re
v
e
n

çã
o

  
d

a
 e

m
e
rg

ê
n

ci
a
 

Organismo 

Entidade 
Ações/Missões 

Câmara 

Municipal de 

Vagos 

 

 

Agentes de 

Proteção 

Civil 

 

• Inventariação e atualização contínua dos meios materiais 

e humanos disponíveis no Município e concelhos vizinhos, 

pertença de entidades públicas ou privadas passíveis de 

colaborar em situações de emergência. 

• Acompanhar os estudos realizados pelo SMPC referentes 

aos riscos possíveis e existentes no Município, 

promovendo também a adoção de medidas preventivas 

que minimizem a ocorrência de acidentes. 

• Acompanhar e colaborar no planeamento, exercícios e 

simulacros, propostos pelo SMPC, promovendo a 

atualização de soluções adequadas às situações de 

emergência. 

• Elaborar, promover e testar os planos especiais de 

emergência e Proteção Civil, relativos a riscos específicos 

presentes no Município. 

• Estabelecer protocolos com diversas entidades e/ou 

privados de forma a expor os meios materiais, veículos 

equipamentos e infraestruturas de apoio, disponíveis em 

situações de emergência.  

• Assegurar o funcionamento, dos meios de comunicação 

entre as diversas entidades, dos meios de informação á 

população, Agentes e entidades com competências.  
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6. Cenários  

Cenário - representação  simplificada  da  realidade  com  a função de 

ajudar a compreender os problemas e a gravidade dos mesmos. Num plano 

de emergência os cenários visam ilustrar as consequências dos impactos, e 

especialmente a conceção de decisões e das operações de emergência.  

 

O Concelho apresenta susceptibilidade, com especial relevância, para a 

ocorrência de incêndios florestais e possibilidade de cheias e/ou galgamento 

costeiro. De menor relevo, mas também necessário referir, os acidentes de 

tráfego rodoviário e acidente industrial.  

 

Sendo o exercício o método indicado de averiguação/formação das 

vicissitudes dos modelos teóricos de procedimentos de um plano de 

emergência, torna-se necessária a sua realização, com os seguintes 

propósitos: 

" Treinar procedimentos e medidas de atuação entre os diversos agentes 

de Proteção Civil, executar uma ordem de operações, envolvendo todos 

os agentes, para aumentar a rapidez e eficácia da intervenção.  

" Informar e envolver Entidades, Organismos, Agentes de Proteção Civil, 

bem como os cidadãos em geral, para a importância de possuir um 

Plano de emergência adequado à realidade do concelho, e a necessidade 

de praticar as orientações definidas. 

" Promover uma cultura de segurança, junto da população e 

intervenientes, procurando sensibilizar cada um para a problemática dos 

riscos prováveis. 

 

Pelo exposto, torna-se imperativo construir cenários associados á 

ocorrência, de incêndio florestal e de inundação, resultante de galgamento 

costeiro de infraestruturas naturais e antrópicas.  
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" Incêndio Florestal 

Intervenientes 
Cenário – Risco Incêndio Florestal  

Descrição Medidas a adoptar 
Prioridade de 

ação 

• Diretor PME, 

Gabinete de PC 

 

• COM  

 

• Comandante 

do CBVV 

 

• Comandante 

Destacam. 

Territorial 

(GNR Aveiro) 

 

•  INEM/ACESII 

 

 

(Apoio) 

 

• ICNF 

 

• SMPC 

Incêndio Florestal 

Na Mata nacional: 

 

Duração 16 horas 

 

Meios: 

- BVV 

- SMPC 

- Outras 

Corporações 

- Particulares 

 

4 Feridos 

 

Vento forte (sentido 

Noroeste) 

 

Área Ardida 4,7 

Km2 

Activação do PME de 
Vagos. 

 
Coordenar o combate ao 

incêndio. 
 

Controlar e condicionar 
as vias de circulação de 
acesso á emergência. 

 
Socorro de vítimas e 

transporte para unidades 
de saúde. 

 
Convocação de meios 

logísticos de reforço dos 
Agentes. 

 
Manter a ordem e 

promover a calma nas 
populações. 

 
Activação de maquinaria 
de apoio às operações de 

combate. 
 

Disponibilização de 
informação á população. 

 
O COM mantém o CDOS 

de Aveiro informado. 

Combate ao 

Incêndio. 

 

Evacuação de 

feridos e 

população.  

 

Circunscrição do 

Incêndio. 

 

Apoio às forças 

de Intervenção. 
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" Galgamento costeiro e inundação 

Intervenientes 

Cenário – Galgamento Costeiro e inundação 
(Praia da Vagueira – Gafanha da Boa Hora) 

Descrição Medidas a adoptar Prioridade de 
ação 

• Director PME 
 

• COM 
 
• Comandante 

do CBVV 
 
• Comandante 

Destacam. 
Territorial 
(GNR Aveiro) 
 

• Capitão Porto 
Aveiro/Policia 
Marítima 
 

•  INEM/ACESII 
 
(Apoio) 
 
• Entidades e 

Organismos 
de Apoio 
- Associação 
Humanitária 
BVV 
- SMPC 
- Serviços 
- J. Freguesia 

Galgamento costeiro e 
inundação na Praia da 

Vagueira: 
 
 
 
 
 
 

Duração 14.30H 
 

Meios: 
- BVV 
- Capitania Aveiro/PM 
- SMPC 
- Particulares 
 
 
Área afectada - Praia 
da Vagueira 
Resultante da agitação  
Marítimo o mar inunda 
a Praia da Vagueira 
durante a preia-mar. 
  
Ruas cortadas e danos 
materiais em bens 
privados e públicos. 
 
Feridos - 10.  
Vítimas mortais – 2. 

Accionar o PME de 
Vagos. 

 
Prestar os primeiros 

socorros e transportar 
vítimas para unidades 

de saúde. 
  

Controlar a evacuação 
das zonas afectadas. 

 
Convocar organismos 

de apoio, e 
providenciar 

alojamento e bens de 
primeira necessidade. 

   
Manter a ordem e 

promover a calma nas 
populações. 

 
Disponibilização de 

informação ao público.  
  

O COM mantém o 
CDOS de Aveiro 

informado. 
 

O SMPC monitoriza os 
caudais das linhas de 
água com elementos 

das juntas. 
 

Resgate de vítimas 
mortais. Promover o  

afastamento da 
população aos cursos 

de água. 

Tratamento de 
Feridos. 

 
Evacuação da 

população. 
 
Apoio logístico á 

população. 
 

Resgate de 
vítimas mortais.  

 
Reposição da 
normalidade. 

 
 
 

 

 

Em ANEXOS (I), apresentam-se 2 guiões, direcionados para situações de 

maior probabilidade de ocorrência no Concelho de Vagos, guião de incêndio 

florestal e de galgamento costeiro e inundação, pretendendo descrever o 

modo de ação em situação de acidente grave. 
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7. Cartografia  

A cartografia dos planos de emergência tem como objetivo fornecer 

um instrumento de apoio às operações de socorro, quer descrevendo o 

território face aos riscos, quer representando graficamente a cenarização 

das situações de emergência elencadas no plano.  

Em anexo, ANEXO A, encontra-se a cartografia relativa ao Concelho de 

Vagos, suscetibilidades, assim como, cartografia de risco, suscetível de 

influenciar o concelho: carta de risco de incêndio florestal, carta de risco de 

cheia, carta de risco de erosão, carta de suscetibilidade ao risco industrial e 

rodoviário.  

Listagem Mapas e de Cartas do ANEXO A. 

1 - Enquadramento Geográfico do Concelho de Vagos 

2 - Uso e Ocupação do solo – PDM do Concelho de Vagos 

3 - Área Protegida (Rede Natura) e Regime Florestal do Concelho de Vagos 

4 - Carta de Pontos Sensíveis (de Proteção Civil) do Concelho de Vagos 

5 - Carta de Suscetibilidade de Cheia do Concelho de Vagos 

6 - Carta de Risco de Erosão Costeira do Concelho de Vagos 

7 - Carta de Risco de Incêndio – PMDFCI do Concelho de Vagos 

8 - Equipamentos Industriais e Rede Viária Regional/Nacional de Vagos 

9 - Carta de Classes de Declive do Concelho de Vagos 

10 - Carta de áreas ardidas do Concelho de Vagos 

11 - Carta de Prioridades de Defesa – PMDFCI do Concelho de Vagos 

12 - Carta de Infra-estruturas do Concelho de Vagos 

13 - Carta de População Residente e Densidade Populacional de Vagos 

14 - Carta de Hipsometria do Concelho de Vagos 

15 - Carta de Intensidade Sísmica do Concelho de Vagos 

16 - Zona de Concentração e Reserva, e Itinerários de Evacuação  

17 - Carta das Áreas de Risco Industrial – AMRIA, do Concelho de Vagos 

18 - Carta de Equipamento Religioso e outros equipamentos de Vagos 

19 - Carta de Risco de Incêndio Urbano do Concelho de Vagos 

20 - Mapa da Zona de Concentração Local e de Apoio do Concelho de Vagos 
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Secção III  

1. Inventário de meios e recursos  

Unidades de saúde – Centro de Saúde de Vagos 

Extensões de centro de saúde:  

Gafanha da Boa Hora 

Ponte de Vagos 

Soza 

Fonte de Angeão 

Ver Carta de Localização de Pontos Sensíveis do Concelho, em Anexos.  

Os contactos, e respectivas moradas, das unidades de saúde do Concelho 

apresentam-se em ANEXO E.  

 

 

Seguidamente apresentam-se alguns quadros relativamente aos meios 

humanos e recursos disponíveis para o Concelho. 

 

Quadro 9. Recursos afetos à Autoridade Marítima Local 

Autoridade marítima Recursos Humanos Recursos Materiais 

Capitania do Porto de 
Aveiro 7 Militares 1 Bote 

Comando Local da PM 
3 Graduados 
20 Agentes 

1 EAV 
1 Semirrígido 

1 Bote  

Estação salva Vidas 
Aveiro 

Guarnição da 
Embarcação Salva-Vidas 

3 homens 

 
Embarcação Salva-Vidas 

1 Semirrígido 
1 Bote  
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Quadro 10. Meios do Bombeiros Voluntários de Vagos e Privados.  

ds Tipologia Características Quantidade Proprietário Contactos 

B
o

m
b

e
ir

o
s 

V
o
lu

n
tá

ri
o
s 

d
e
 V

a
g

o
s VLCI 600 Litros 3 

BVV 
 

234 799 750 
 

VFCI 3000/3500 Litros 2 
VTTU 9000/9500 Litros 3 
VTGC 20000 Litros 1 
VUCI 3000 Litros 1 
VSAT 600 Litros 1 
VCOT Veículo de Comando 2 
VTPT Veículo Transporte tático 1 
VE Veiculo escada 1 

BRTS Bote 1 
ABSC Ambulância de Socorro 5 
ABTD Ambulância de Transporte Doentes 2 
ABTM Ambulância de Transporte múltiplo 8 
VOPE Veículo operações especiais  1 

Atrelados de Apoio Serviços Diversos 3 

P
ri

v
a
d

o
s 

 

Cisterna 6000 Litros 2 

CM Vagos 234 799 600 Retroescavadora - 3 

Pá-carregadora - 1 

Trator com Pá Frontal 100 CV 1 Carramão 
Construções 

96 5062697 
Cisterna 3500 Litros 1 

Pá-carregadora - 2 
Vagoplano 

 
234 794 828 

 
Giratória - 3 

Mini-giratória - 1 
Retroescavadora - 1 

Vieiras 234 793 790 Pá-carregadora - 1 
Mini-giratória - 1 
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2. Lista de Contactos 
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Entidades Cargo Responsável Telemóvel Telefone Fax Endereço eletrónico 

CÂMARA MUNICIPAL 

DE VAGOS  

PRESIDENTE  Dr. Silvério Regalado 92 5402318 234 799 621 234 799 608 presidente@cm-Vagos.pt 

COM  Eng.º Miguel Sá 92 7529444 234 799 600 234 799 608 miguel.sa@cm-Vagos.pt 

TÉCNICO  Eng.º Pedro Santos 96 8564047 234 799 600 234 799 608 pedro.santos@cm-Vagos.pt 

CORPORAÇÃO DE 

BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS  

COMANDANTE  Eng.º Miguel Sá  92 7529444 234 799 756 234 799 756 - 

2.º COMANDANTE  Sr. Luis Silva 96 8090407 234 799 756 234 799 756 - 

GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA (GNR) 

COMANDANTE DO  
DESTACAMENTO  
TERRITORIAL DE 

AVEIRO 

Capitão João 
Rodrigues 

96 1195047 234 378 220 234 382 423 rodrigues.jpa1@gnr.pt 
ct.avr.dadr@gnr.pt 

COMANDANTE DO 

CENTRO DE MEIOS 

AÉREOS DO DISTRITO 

DE AVEIRO   

Capitão Cunha 96 2088015 234 666 300 - 
 

ui.gips.6c@gnr.pt 
 

COMANDANTE DO 

POSTO DA GNR DE 

VAGOS 

Sargento Ajudante 
António Antunes 

961195231   Antunes.amr1@gnr.pt 
ct.avr.davr.pvgs@gnr.pt 

AUTORIDADE 

NACIONAL DE 

PROTEÇÃO CIVIL  
RESPONSÁVEL José Bismarck  92 6504194 234 403 742 234 430 746 sec.cdos.aveiro@snbpc.pt 

AUTORIDADE DE 

SAÚDE  DELEGADO DE SAÚDE  Dr.ª. Judite Matias 91 3648690 234 799 700 234 799 709 as-Vagos@csVagos.min-saude.pt 

REPRESENTANTE DOS 

SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA SOCIAL 
TÉCNICO SUPERIOR Dr. José Coito 91 4543716 234 793 406 234 792 150 jose.j.coito@seg-social 

AUTORIDADE 

MARÍTIMA  * 

CAPITÃO DO 

PORTO/COMANDANTE 

LOCAL DA PM 
Luciano Oliveira 91 6352408 234 397249 - capitaoporto.aveiro@marinha.pt 
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OUTROS CONTACTOS 

AUTORIDADE MARÍTIMA  Telefone fixo Telefone móvel Endereço eletrónico 

2.º Comandante da PM 234 397235 91 6352432 2comandantepm.aveiro@marinha.pt 

Capitania do porto de Aveiro 234 397244 91 9416377 capitania.aveiro@marinha.pt 

Comando Local da Polícia 
Marítima/Piquete 

234 397246 91 6353407 piquete.pm@marinha.pt 

Estação Salva-Vidas de Aveiro 234 367262 91 8102088  

INEM 239 797 800  www.inem.min-saude.pt 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BVV 234 799 753  927 529 535 bvvagos.secretaria@sapo.pt 

 

Em caso de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, definem-se os pavilhões desportivos (Carta de Localização de Pontos 

Sensíveis do Concelho, em Anexos), como locais de alojamento temporário. As casas mortuárias do concelho constituem 

depósitos temporários de alojamento de cadáveres. 

 

 Seguidamente e em anexos, ANEXOS E, apresentam-se vários contactos referentes a várias entidades e organismos do 

Concelho, Agrupamentos de Escuteiros, IPSS’s, Escolas, Juntas de Freguesia, Centro e Extensões de Saúde, entre outros 

contactos de diversos Serviços. Os contactos, do Concelho de Vagos, relativos a agências funerárias, farmácias, 

infraestruturas desportivas da Câmara Municipal e empresas rodoviárias a operar em Vagos. 
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Meios de comunicação social do Concelho 

Jornais 

Eco de Vagos 

Rua Dr. Francisco de Almeida Brito nº 65  

3840-347, Soza, Vagos  
234 791 984 

Terras de Vagos 

Rua Dr. Mendes Correia pai nº 48  

3840-443 Vagos  234 791 156 

O Ponto 

Rua António Carlos Vidal  
Edifício de CER 
3840-411 Vagos 

234 793 430 

Rádio 

Vagos FM 
Stº António de Vagos - Apartado 50  

3844-909 Vagos 234 793 405 

Agrupamentos de Escuteiros 

Agrupamento  Contacto  

Escuteiros de Calvão  93 6300208 – Sérgio  

Escuteiros Fonte de Angeão  96 7318972 - Augusto 

Escuteiros Ponte de Vagos  96 4042563 - Dario 

Escuteiros Santa Catarina   96 9437030 - Victor 

Escuteiros Vagos  96 2985253 - Carlos 

Instituições Particulares de Solidariedade Social  

e  

Lares 

IPSS Contacto e Morada 

Centro Social Paroquial de Calvão 
 

Rua do Rosário 
3840 - 052 CALVÃO VGS 
Telefone: 234 782772 
Fax: 234 781107 
E-mail: csp_calvao@hotmail.com 

Centro Social e Paroquial de Fonte de 
Angeão 

Rua da casa do Povo  
3840-163  FONTE DE ANGEÃO VGS 
Telefone: 234 782985 
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Fax: 234 782989 
E-mail: csp_fonteangeao@iol.pt 

Centro Social Paroquial de Santo 
António de Vagos 

Rua da Junta de Freguesia, nº 31 Corgo do 
Seixo de Baixo 
3840 - 502 Santo António de Vagos VGS 
Telefone: 234 794782 
Fax: 234 794787/234 794788 
E-mail: csps_antonio@portugalmail.com 

Centro de Ação Social de Covão do 
Lobo 

Rua do Comércio, nº 18 
3840 - 124 COVÃO DO LOBO VGS 
Telefone: 234 783585 
Fax: 234 781630 
E-mial: casc@sapo.pt 

Centro Social e Bem-estar de 
Ouca Lar de S. Martinho 

Rua da Igreja, nº 38 
3840-302 OUCA VGS 
Telefone: 234 791154 
Fax: 234 791142 
E-mail: larouca@hotmail.com 

Associação Boa-Hora 

Estrada Florestal  
3840 - 256 Gafanha da Boa-Hora VGS 
Telefone: 234 790300 
Fax: 234 790309 
E-mail: associacaoboahora@sapo.pt 

Associação Betel 

Rua Armando dos Santos Neto  
3840 - 326 Ponte de Vagos VGS 
Telefone: 234 782369 
Fax: 234 782369 
E-mail: 
betel.pontedevagos@mail.telepac.pt 
 

Comissão de Apoio Social e 
Desenvolvimento de Santa Catarina 

Rua Social  
3840 - 572 Santa Catarina VGS 
Telefone: 234 783936 
Fax: 234 783241 
E-mail: casdsc@gmail.com 
           casdsc@msn.com 

Santa Casa da Misericórdia de Vagos 

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 
3840 - 453 Vagos 
Telefone: 234 799180 
Fax: 234 799181 
E-mail: misericordia.vagos@iol.pt 

Centro Social da Freguesia de Soza 

Av. Comendador Rodrigues da Silva, nº 50 
3840 - 351 Soza VGS 
Telefone: 234 794885 
Fax: 234 794885 
E-mail: centro.soza@clix.pt 

Associação de Solidariedade Social e 
Cultural de Santo André de Vagos 

Rua da Igreja 
3840 - 553 Santo André de Vagos 
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Telefone 234796912 
Telemóvel - 969732543 / 963739282 
E-mail - 
associacaosantoandrevagos@gmail.com 

Lares 

Lar Contacto e Morada 

Lar de Santo António de Vagos 

Rua da Junta de Freguesia, nº 31 Corgo do 
Seixo de Baixo 
3840 - 502 Santo António de Vagos VGS 
Telefone: 234 794782 
Fax: 234 794787/234 794788 
E-mail: csps_antonio@portugalmail.com 

Ouca - Lar de S. Martinho 

Rua da Igreja, nº 38 
3840-302 OUCA VGS 
Telefone: 234 791154 
Fax: 234 791142 
E-mail: larouca@hotmail.com 

Escolas Básicas 1.º Ciclo 

Escola  Contacto e Morada 

EB1 de Boa-Hora  

R. da Igreja - Gafanha da Boa Hora 
3840- 252  GAFANHA DA BOA HORA 
Tel: 234797929 
WEB: http://www.eb1-boa-hora-n1.rcts.pt 
Mail: info@eb1-boa-hora-n1.rcts.pt 

 
EB1 de Boco 

R. João F. Fineiro - Boco 
3840- 341  SOSA 
Tel: 234794577 
WEB: http://www.eb1-boco.rcts.pt 
Mail: info@eb1-boco.rcts.pt 

EB1 de Cabecinhas 

Cabecinhas - Calvão 
3840- 000  CALVÃO VGS 
Tel: 234782802  
WEB: http://www.eb1-cabecinhas.rcts.pt 
Mail: info@eb1-cabecinhas.rcts.pt 

EB1 de Calvão 

Rua das Escolas 
3840- 065  CALVÃO 
Tel: 234782803  
WEB: http://www.eb1-calvao-vagos.rcts.pt/ 
Mail: info@eb1-calvao-vagos.rcts.pt 

EB1 de Ouca 

R. da Escola - Ouca 
3840- 302  OUCA 
Tel: 234794731 
WEB: http://www.eb1-ouca.rcts.pt 
Mail: info@eb1-ouca.rcts.pt 
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EB1 de Quintã 

Quintã 
3840- 507  SANTO ANTÓNIO DE VAGOS 
Tel: 234794517 
WEB: http://www.eb1-quinta.rcts.pt/ 
Mail: info@eb1-quinta.rcts.pt 

EB1 de Salgueiro 

R. da Escola - Salgueiro - Costa do Valado 
3840- 346  SOSA 
Tel: 234943973 
WEB: http://www.eb1-salgueiro.rcts.pt/ 
Mail: info@eb1-salgueiro.rcts.pt 

EB1 de Sosa 

R. Mário Reis - Sôsa 
3840- 000  SOSA 
Tel: 234794587 
WEB: http://www.eb1-soza.rcts.pt/ 
Mail: info@eb1-soza.rcts.pt   

Escolas  

Escola Contacto e Morada 

Escola 2.º Ciclo  

do Ensino Básico 2/3 C+S Dr. João 

Rocha Pais  

3840- 429  VAGOS 

Tel: 234792033 

Fax: 234792040 

Escola 3º Ciclo 

Escola Secundária de Vagos 

R. Padre Alírio de Melo 

3840- 404  VAGOS 

Tel: 234793774 

Fax: 234792643 

Email: es.vagos@mail.telepac.pt 

Escola Profissional Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos 

R. Dr. Mendes C. Pai 

3840- 000  VAGOS 

Tel: 234792985 

Fax: 234792985 

Colégio Diocesano de Nossa 

Senhora da Apresentação  

Rua Padre Batista, 100 

3840-053 Calvão VGS 

Serviços de Saúde 

Extensão de Saúde Contacto  

Ponte de Vagos 234 781 000 

Gafanha da Boa Hora 234 797 882 

Soza 234 791 709 

Fonte de Angeão 234 781 474 
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Centro de Saúde Contacto  

Vagos  234 799 900 

Administração Regional de Saúde de Aveiro – 234 382 675  

 
 

Outros Contactos 

Serviços Contacto  

Portugal Telecom 234 500 500/234 500 490/96 2028616 

Eletricidade de Portugal  234 003 100/234 003 191 

Águas da Região de Aveiro 234 910 199/800 201 202 

Galp Gás 

Eng.º Rui Leite  

917776511 

rui.leite@galpenergia.com 

Eng.º Rui Resende  

918391024 

rui.resende@galpenergia.com 

234 378 600 

Estradas de Portugal  21 2879258/96 8492091 

Aeanor - Lusocut 234 302 300/91 7887995 

APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente) 

Serviços Centrais 

Rua da Murgueira, 9/9A  

 Zambujal Ap. 7585 

2611-865 Amadora 

Tel: (351) 21 472 82  

geral@apambiente.pt 

 

APA Centro – 239 850200 

DRAPC - Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do 

Centro 

Rua de Anadia, Apartado 330 
3811-901 AVEIRO 
Tel: 234 403 980 

 
deleg.aveiro@drapc.min-agricultura.pt 
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INMLCL - Gabinete Médico-

legal do Baixo Vouga 

Largo da Sé Nova Coimbra 3000-213 

Portugal 

239854220 

correio.centro@inmlcf.mj.pt 

Juntas de Freguesia do Concelho 

Nome Contacto 

Presidente de Junta de Freguesia de Calvão 

 

Luis Oliveira 

234 782892 

96 3529093 

Presidente da união de Freguesias de Covão do Lobo e 

Fonte de Angeão  

  

Albano Marques 

234 781106 / 234 781106 

963053753 

234 783800 

96 6355159 

966221262 

Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora  

Arlindo Neves 

 

234 797818 

96 4486982 

Presidente da Junta de Freguesia de Ouca  

 

Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira 

234 794845 / 234 794845 

91 9366603 

Presidente da união de Freguesias de Ponte de Vagos e 

Santa Catarina   

 

Silvério de Jesus Rua 

234 783754 / 234 783754 

96 4208258 

 

234 783208 

93 6527078 

Presidente da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos 

Amílcar Simões 

 

234 794324 / 234 794324 

96 9854432 

Presidente da Junta de Freguesia de Soza 

 

Fernando Vieira 

234 794535 

96 8564035 
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Presidente da União de Freguesias de Vagos e Santo António  

 

Fernando Julião 

234 792731 / 234 792731 

91 7221668 

234 793700 / 234 793700 

96 6894850 

Contactos Radioamadores * (informação restrita) 

Indicativo Nome Morada 

CT2HXX João Luís Jesus Cipriano R. da Capela, 77 
3840-382 

CT1DXM Diniz Santos Lombomeão 

CT2HZZ Ricardo João Rua Direita n.º 100 
3840-367 

CT1EJO Orlando Carvalhais 
Ponte de Vagos 

3840 

CT2JRS Jhonny Gomes Santo André 
3840-553 

CT2JLS Sergio Domingues Rua Alta Tensão 
3840-253 

CT1HLV Manuel Henriques 
Estrada Nacional 109 

3840 

CT4EL David Freire 
Rua Maria Henriquetta 

3840 

CT1BYG António Domingos Graça 
R. Principal, 41 

3840-301 
* - Contactos de Radioamadores Activos  

Contactos - Câmara Municipal de Vagos 

Morada: Rua da Saudade 

Código Postal: 3840-420 Vagos 

Telefone: 234 799 600 

Pavilhão Municipal de Vagos 

Morada: Avenida Padre Alírio de 

Melo 

3840 Vagos 

Telemóvel: 924 406 581 

Piscina e Estádio Municipal de Vagos 

Avenida Ceará Mirim Cidade Irmã 

3840 Vagos 

Telefone: 234 199 082 

Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Vagos (CPCJ) 

Telefone: 234 799 631 

Telemóvel: 92 794 7072 

Gabinete Médico Veterinário da 

Câmara Municipal de Vagos 

3840 Vagos 

Telefone: 234 799 600 
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Gabinete de Comunicação e 

Relações Públicas 

Telefone: 234 799 600 

Telemóvel: 968 564 010 

Divisão de Ação Social 

3840-420 Vagos 

Telefone: 234 799 649 

Divisão Financeira 

Telefone: 234 799 600 
Divisão Serviços Operacionais 

Telemóvel: 969786334 

Unidades Hoteleiras do Concelho de vagos 

Albergaria Quinta do Éden 

Estrada Nacional 109 

Código Postal: 3840-061 CALVÃO 

Telefone: (+351) 234 780 030 

Hotel Santiago 

R. Padre Vicente Maria da Rocha, 20 - 3840-453 VAGOS 

Código Postal: 3840-453 VAGOS 

Telefone: (+351) 234 793 786 

Camping Orbitur Vagueira 

Rua do Parque de Campismo - 3840-254 Gafanha da Boa Hora 

Código Postal: 3840-254 Gafanha da Boa Hora 

Telefone: (+351) 234 797 526 

Empresas Rodoviárias a operar no Concelho de Vagos 

Auto Viação Aveirense 

Morada: Rua dos Galitos 

Código Postal: 3800 Aveiro 

Telefone: 234 423 513 

Rede Nacional de Expressos 

Morada: Aveiro 

Telefone: 213 581 460 

Farmácias do Concelho de Vagos 

Farmácia Henriques Pereira Farmácia Matos 

Rua da Igreja, 29 

3840-045 Calvão 

Telefone: 234 788 038 

Rua Prof. Ernesto Almeida Neves 

3840-302 Ouca 

Telefone: 234 795 801 

Farmácia Santos Farmácia Santos Costa 

Rua Principal n.º 170 

3840-326 Ponte de Vagos 

Rua José António de Almeida 

3840-365 Soza 
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Telefone: 234 781 187 Telefone: 234 793 575 

Farmácia Tavares Farmácia Viva 

Rua Dr. Mendes Correia (Pai) 

3840-443 Vagos 

Telefone: 234 791 685 

Rua Padre Vicente Maria Rocha 

n.º448 R/C Fração A 

3840-453 Vagos 

Telefone: 234 788 032 

Farmácia Giro 

Rua Parque de Campismo 
3840-257 Gafanha da Boa Hora 

Telefone: 234 797 846 
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3. Modelo de relatório  

Modelo de Relatório 

Data: ___/ ___/ _____ Hora:  __:__ Grupo Responsável: 

Freguesia  Distrito: Aveiro 

Local:  Concelho: Vagos 

Tipo de ocorrência Natureza da ocorrência 

Vítimas (números) Danos 

Mortos  Ligeiros   Graves  Destruídos 
 

Feridos Centro saúde  Escolas   Hotéis 
 

Desalojados Vias de comunicação 

Desaparecidos Rodoviárias   Fluvial  Outra 
 

Evacuados Infraestrutura 

Outros: Comunicações  Rede água  Rede Energia  
 

Disponibilidade 

Transportes 

Central de camionagem  

Outros  

Comunicações 

Rede Telefone Público  

Rede Móvel  

Redes de Proteção Civil  

Necessidades 

 de socorro 

Evacuação médica  
 Equipamento 

especial 
 Alimentação 

bebida 
 

Posto triagem 
 Transporte 

combustível 
 Abrigo 

vestuário  
 

Comentários e  

Sugestões 
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Modelo de requisição 

Modelo de Requisição 

Data: ___/ ___/ _____ Hora:  __:__ Responsável: 

Freguesia  Distrito: Aveiro  

Local:  Concelho: Vagos 

Especificação do produto 
(equipamento, serviço) Código do produto Quantidade 

   

   

   

   

   

   

Finalidade da 

Requisição  

 

 

 

  

Entidade 

Requisitante 
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4. Modelo de comunicado 

Modelo de Comunicado 

Data: ___/ ___/ _____ Hora:  __:__ Responsável: 

Freguesia  Distrito: Aveiro 

Local:  Concelho: Vagos 

Natureza da Ocorrência (localização e 
causas associadas) 

Efeitos da ocorrência 

  

  

  

  

Meios no terreno  

 

 

 

  

Orientações à 

população  

 

 

 

 

Previsão/evolução 

da situação 

 

 

 

Próximo 

comunicado 
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5. Lista de controlo de atualizações do Plano 

Lista de controlo de Atualizações do Plano 

Data de alteração: ___/___/______ Identificação da Alteração: 

Número da versão: Data de aprovação: ___/___/______ 

Entidade Responsável pela Aprovação: 

Data de alteração: ___/___/______ Identificação da Alteração: 

Número da versão: Data de aprovação: ___/___/______ 

Entidade Responsável pela Aprovação: 

Data de alteração: ___/___/______ Identificação da Alteração: 

Número da versão: Data de aprovação: ___/___/______ 

Entidade Responsável pela Aprovação: 

Data de alteração: ___/___/______ Identificação da Alteração: 

Número da versão: Data de aprovação: ___/___/______ 

Entidade Responsável pela Aprovação: 

Data de alteração: ___/___/______ Identificação da Alteração: 

Número da versão: Data de aprovação: ___/___/______ 

Entidade Responsável pela Aprovação: 

Data de alteração: ___/___/______ Identificação da Alteração: 

Número da versão: Data de aprovação: ___/___/______ 

Entidade Responsável pela Aprovação: 
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6. Lista de registo de exercícios do Plano 

Lista de Registo de Exercícios 

Data: ___/ ___/ _____ Hora: ___:___ 

Freguesia: Concelho: 

Cenário Escolhido  

Tipo de exercício Descrição sumária do exercício 

  

  

  

  

Agentes, 

organismos e 

entidades 

envolvidas  

 

 

  

 

 

 

Meios e recursos 

envolvidos  

 

 

 

 

Ensinamentos 

para futuras 

revisões do plano 
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7. Lista de distribuição do Plano 

Lista de Registo de entrega do Plano 

Agentes, entidades e organismos Assinatura do Responsável Data 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos   

Câmara Municipal de Vagos   

Comandante Operacional Municipal     

Comissão Municipal da Proteção Civil   

Bombeiros Voluntários de Vagos   

Comandante do Destacamento Territorial 
da GNR de Aveiro 

  

Autoridade Marítima Local   

Autoridade de Saúde do Concelho   

Diretor do Hospital da Área de influência do 
Município 

  

Serviço Regional de Solidariedade e 

Segurança Social  
 

 

Atendimento Social Integrado de Vagos   

Autoridade Nacional de Proteção Civil   

CDOS - Aveiro   

Município de Ílhavo    

Município de Oliveira do Bairro   

Município de Mira   

Representante das Juntas de Freguesia    

EP – Estradas de Portugal, S.A.   

Portugal Telecom, S.A.   

GALP GÁS, S.A.   

EN – Electricidade do Norte, S.A.   

Radioamadores   

Agrupamento de Escolas de Vagos   

Agrupamento de Escuteiros   
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8. Legislação  

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO CIVIL  

• Lei nº 27/2006, de 3 de julho – Lei de Bases da Proteção Civil 

• Lei nº 65/2007, de 12 de novembro – Enquadramento institucional e 

operacional da Proteção Civil no âmbito municipal, organização dos serviços 

municipais de Proteção Civil e competências do comandante operacional 

municipal 

• Lei nº 53/2008, de 29 de agosto – Lei de Segurança Interna 

• Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de julho – Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro (SIOPS) 

• Decreto-Lei nº 112/2008, de 1 de julho – Conta de Emergência 

• Decreto-Lei nº 44/2002, de 2 de março – Lei Orgânica da Autoridade Marítima 

Nacional 

• Decreto-Lei nº 22/2006, de 2 de fevereiro – Lei Orgânica do Serviço de 

Proteção da Natureza e do Ambiente e do Grupo de Intervenção de Proteção e 

Socorro, da Guarda Nacional Republicana 

• Portaria nº 1358/2007, de 15 de outubro – Equipas de Intervenção 

Permanente 

• Decreto-Lei nº 15/94, de 22 de janeiro – Sistema Nacional para a Busca e 

Salvamento Marítimo 

• Decreto-Lei nº 254/2007, de 12 de julho – Prevenção de Acidentes Graves 

com Substâncias Perigosas 

• Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil nº 25/2008, de 18 de julho 

– Critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos 

de emergência de Proteção Civil 

• Decreto Regulamentar nº 86/2007, de 12 de dezembro – Articulação, nos 

espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional, entre autoridades de 

polícia 

• Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro – Transfere competências dos 

governos civis e dos governadores civis para outras entidades da 

Administração Pública em matérias de reserva de competência legislativa da 

Assembleia da República. 

• Lei nº 58/2005 de 29 de dezembro, Aprova a Lei da Água, transpondo para a 

ordem jurídica nacional a Diretiva n.o 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e 
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do Conselho, de 23 de outubro, e estabelecendo as bases e o quadro 

institucional para a gestão sustentável das águas. 

• Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro - A legislação sobre segurança 

contra incêndio em edifícios. 

• Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril - O transporte de mercadorias 

perigosas por via terrestre apresenta riscos de acidentes consideráveis, pelo 

que deve ser assegurado que tais transportes sejam realizados nas melhores 

condições de segurança possíveis. 

• Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro – Avaliação e Gestão de Riscos e 

Inundações.  

• Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de Novembro, Lei n.º 73/2013, de 03 de 

Setembro -  Alterações ao SIOPS, Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de 

Novembro, A legislação sobre segurança contra incêndio em edifícios. 

 

 

LEGISLAÇÃO RELATIVA A RISCOS  

 

SISMOS  

• RESOLUÇÃO Nº 91/81, de 09MAI - Programa de ações imediatas e a prazo 

para a minimização do risco sísmico (DR Nº 106, I, 09MAI81)  

• Decreto-Lei nº 235/83, de 31 MAI - Aprova o Regulamento de  

Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (DR Nº 125, I,  

31MAI83)  

• CICLONES E TEMPESTADES  

• Decreto-Lei Nº  283/87,  DE  25JUL  -  DEFINE  OS  SINAIS  DE  AVISO  DE 

TEMPORAL  PARA  USO  NOS  PORTOS  PORTUGUESES (DR169,I,25 JUL 87) 

 

SECA  

• RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 69/99, de 09JUL - Aprova o  

Programa  de  Ação  Nacional  de  Combate  à  Desertificação (PANCD) e 

estabelece procedimentos relativamente à sua concretização (DR Nº 158, I-B, 

09JUL99)  

 

 

 

 

INUNDAÇÕES  
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• DECRETO-LEI Nº 364/98, de 21NOV - Estabelece a obrigatoriedade  

de elaboração  da  carta  de  zonas  inundáveis  nos  municípios  com  

aglomerados urbanos atingidos por cheias (DR Nº 270, I-A, 21NOV98)  

• DECRETO REGULAMENTAR Nº 15/2002, de 14MAR - Aprova o Plano de Bacia 

Hidrográfica do Vouga (DR Nº 62, I-B, 14MAR2002)  

• DECRETO-LEI Nº 112/2002, de 17ABR - Aprova o Plano Nacional da Água (DR 

Nº 90, I-A, 17ABR2002).  

 

 

INCÊNDIOS FLORESTAIS  

 

• Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro – Estabelece  o Sistema de Defesa 

da Floresta Contra Inçendios.  

• PORTARIA  Nº  1061/2004,  de  21AGO - Aprova o Regulamento  do Fogo 

Controlado (DR Nº 197, I-B, 21AGO2004).  

• PORTARIA Nª 1056/2004, de 19AGO - Define o conjunto de manchas 

designadas por zonas críticas (DR Nº 195, I-B, 19AGO2004).  

• LEI Nº 14/2004, 08MAI - Cria as comissões municipais de defesa da floresta 

contra incêndios (DR Nº 108, I-A, 08MAI2004).  

• RESOLUÇÃO  DO  CONSELHO  DE  MINISTROS  Nº  179/2003,  de  

18NOV - Altera a Resolução do Conselho de Ministros Nº 118/2000, de  

13SET, que incumbe as direções regionais de agricultura de elaborar os  

planos regionais de ordenamento florestal (DR Nº 267, I-B, 18NOV2003).  

• RESOLUÇÃO  DA  ASSEMBLEIA  DA  REPÚBLICA  Nº  25/2003,  de 02ABR - 

Melhora as políticas de prevenção e combate aos fogos florestais (DR Nº 78, I-

A, 02ABR2003).  

• DECRETO-LEI Nº 310/2002, de 18DEZ - Regula o regime jurídico do 

·licenciamento e  fiscalização  pelas  câmaras  municipais  de  atividades  

diversas  anteriormente  cometidas  aos  governos  civis (DR  Nº  292,  I-A, 

18DEZ2002).  

 

 

 

Civil 
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APA 
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http://www.meteo.pt/pt//; consultado em 21 de outubro de 2012. 

PDM de Vagos 

http://www.cm-Vagos.pt/document/800310/pdm/REVISAO%20PDM.pdf 

PMDFCI de Vagos 

http://www.cm-Vagos.pt/pageGen.asp?SYS_PAGE_ID=884360 

 

 

 

Documentos/Diplomas e publicações consultadas:  

 

• PMEPC de Vagos - Aprovado em Setembro de 2001 em Reunião da 

Câmara Municipal de Vagos.  
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• Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) – Ovar-Marinha 

Grande. 

• Plano de Ação 2007-2013 para o Litoral Português. 

• Plano Mar Limpo, Plano de Emergência para o Combate à Poluição 

das Águas Marinhas, Portos, Estuários e Trechos navegáveis dos Rios, 

por Hidrocarbonetos. 

• Cadernos Técnicos PROCIV 3 – Manual de Apoio à elaboração e 

operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil, 

Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

• Cadernos Técnicos PROCIV 9 – Guia para a Caracterização de Risco 

no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil, 

Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

• Diretiva Operacional Nacional N.º 01/2009 – Dispositivo Integrado 

das Operações de Proteção e Socorro, Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, 12 de Fevereiro de 2009; 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro 

(PROTCENTRO) – Riscos Naturais e Tecnológicos. 
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10. Glossário  

ACES – Agrupamento dos Centros de Saúde  

ADRA – Águas da Região de Aveiro 

AEANOR – Auto-estradas Costa de Prata 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil  

APA – Administração do Porto de Aveiro 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

ARH – Administração da Região Hidrográfica 

BVV – Bombeiros Voluntários de Vagos  

CB – Companhia de Bombeiros  

CCBSM - Centro de Coordenação e Busca e Salvamento Marítimo  

CCOD – Centro de Coordenação Operacional Distrital  

CCON – Centro de Coordenação Operacional Nacional  

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro  

CMPC – Comissão Municipal de Proteção Civil  

CNOS – Comando Nacional de Operações de Socorro  

CNPC – Comissão Nacional de Proteção Civil  

COM – Comandante Operacional Municipal  

COS – Comandante das Operações de Socorro  

CMV – Câmara Municipal de Vagos 

EDP – Energias de Portugal  

EP – Estradas de Portugal  

GNR – Guarda Nacional Republicana  

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Floresta 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 
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IPMA (IM) – Instituto Português do Mar e da Atmosfera (ex. Instituto 
de Meteorologia) 

IPSS – Instituições Particulares de Segurança Social   

MAI – Ministério da Administração Interna 

NEP – Norma de Execução Permanente  

NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial  

PCO – Posto de Comando Operacional  

PDM – Plano Diretor Municipal  

PMA – Posto Médico Avançado 

PMEPC – Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil  

PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeiro  

PRN – Plano Rodoviário Nacional 

PSP – Policia de Segurança Pública  

PT – Portugal Telecom  

REPC – Rede Estratégica de Proteção Civil  

ROB – Rede Operacional dos Bombeiros 

RPE - Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas 
por Estrada  

SIOPS – Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal 

SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil 

ZA – Zona de Abastecimento 
 
ZPE – Zona de Proteção Especial 

 

Posto Médico Avançado (PMA) - estrutura adaptável, móvel ou imóvel, que 

integra a primeiro categoria da prestação médica de socorro, dotada de 

meios materiais e humanos, necessários à triagem de um elevado número 
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de vítimas em situação de catástrofe, visando por um lado, prestar cuidados 

de saúde para estabilizar as vítimas e por outro, proporcionar uma 

evacuação seletiva. 

 
Hospital de campanha - estrutura móvel composta, com uma área na qual 

se inclui além da estrutura hospitalar, a zona de alojamento da equipa e de 

suporte e a zona de comando da operação. Esta estrutura encontra-se 

dotada de equipamento que lhe garante autonomia logística, geradores, 

purificação de águas, iluminação, unidades de climatização, de pressão 

positiva, cozinhas de campanha, casas de banho, depósitos de água e 

combustível.  

 

 

No sitio da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil poderá 

visualizar um glossário de Proteção Civil. 

http://www.prociv.pt/GLOSSARIO/Documents/GLOSSARIO-31_Mar_09.pdf 
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