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Parte I – Enquadramento Geral do Plano 
 

1. Introdução 

O Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil de Cantanhede (adiante designado 
abreviadamente por PMEPCC) é um documento que define as orientações relativamente ao 
modo de actuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de 
protecção civil. A reposição da normalidade das áreas afectadas constitui outro dos seus 
objectivos, de forma a minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe sobre as 
pessoas, bens e o ambiente.  

Este é um plano geral, pois foi elaborado para enfrentar a generalidade das situações de 
emergência que se admite no âmbito territorial e administrativo do Município de Cantanhede. 

Este, deve ser revisto no mínimo uma vez a cada dois anos ou sempre que exista alterações 
pertinentes fruto da sua aplicação prática em exercícios ou em situações reais de emergência. 
Pode também ser motivada pela percepção de novos riscos, pela identificação de novas 
vulnerabilidades, pela existência de informações decorrentes de novos estudos ou relatórios de 
carácter técnico e científico, pela mudança dos meios e recursos disponíveis, pela alteração dos 
contactos das diversas entidades envolvidas no plano ou por mudanças do quadro legislativo em 
vigor.  

O director do PMEPCC é o Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede ou na sua ausência, 
o Vereador com o Pelouro da Protecção Civil ou o Comandante Operacional Municipal, por esta 
ordem.  

 

2. Âmbito de Aplicação 

O âmbito de aplicação do PMEPCC é a totalidade territorial do Concelho de Cantanhede ou seja, 
uma área de 396 km2 subdividido em 19 freguesias (Ançã, Bolho, Corticeiro de Cima, Cadima, 
Camarneira, Cantanhede, Cordinhã, Covões, Febres, Murtede, Ourentã, Outil, Pocariça, 
Portunhos, São Caetano, Sanguinheira, Sepins, Tocha e Vilamar). 

O PMEPCC destina-se a precaver todos os riscos com origem natural e antrópica com 
possibilidade de atingir o Município de Cantanhede, nomeadamente (incêndios florestais, cheias 
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e inundações, tsunami, erosão litoral, ondas de calor e vagas de frio, contaminação de aquíferos, 
gripe das aves, colapso de estruturas, incêndios urbanos e industriais, acidentes em 
estabelecimentos industriais perigosos, acidentes no transporte de substâncias perigosas e 
acidentes graves de tráfego, entre outros). 

 

3. Objectivos Gerais 

Os objectivos gerais do PMEPCC visam:  

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

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

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

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

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

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

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

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

• Promover a informação das populações através de acções de sensibilização, tendo em 
vista a sua preparação, a assumpção de uma cultura de auto-protecção e o 
entrosamento na estrutura de resposta à emergência. 
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Neste contexto, os responsáveis dos serviços da Câmara Municipal de Cantanhede (CMC), dos 
agentes de Protecção Civil Municipal e de outras entidades e organizações de apoio, deverão 
conhecer e compreender tudo quanto este documento estabelece, nomeadamente no que diz 
respeito à situação, à missão, ao conceito de actuação e às atribuições de cada um, não só 
durante as emergências, mas muito particularmente nas fases de prevenção e preparação, 
cruciais ao eficaz desempenho operacional.  

 

4. Enquadramento Legal 

 

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

 Decreto-Lei nº 112/2008, de 1 de Julho – Conta de Emergência; 

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

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

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

 

Legislação Orgânica 
Despacho do Secretário de Estado da Protecção Civil nº 11392/2008, de 21 de Abril – 

Adjuntos de Operações Distritais; 

Portaria nº 302/2008, de 18 de Abril – Normas de Funcionamento da Comissão Nacional 
de Protecção Civil; 

Decreto-Lei nº 56/2008, de 26 de Março – Comissão Nacional de Protecção Civil; 

Portaria nº 1358/2007, de 15 de Outubro – Equipas de Intervenção Permanente; 

Despacho do Secretário de Estado da Protecção Civil nº 22396/2007, de 26 de 

Setembro – Força Especial de Bombeiros; 
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Despacho do Presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil nº 9390/2007, de 24 

de Maio – Unidades Orgânicas Flexíveis da Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

Decreto-Lei 75/2007, de 29 de Março – Lei Orgânica da Autoridade Nacional de 
Protecção Civil; 

Decreto-Lei nº 203/2006, de 27 de Outubro – Lei Orgânica do Ministério da 
Administração Interna; 

Decreto-Lei nº 22/2006, de 2 de Fevereiro – Lei Orgânica do Serviço de Protecção da 
Natureza e do Ambiente e do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro, da Guarda Nacional 
Republicana; 

Decreto-Lei nº 44/2002, de 2 de Março – Lei Orgânica da Autoridade Marítima Nacional; 

Decreto-Lei nº 252/92, de 19 de Novembro – Lei Orgânica dos Governos Civis; 

Declaração da Comissão Nacional de Protecção Civil nº 97/2007, de 16 de Maio – 
Estado de alerta especial para o Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro 
(SIOPS); 

Decreto-Lei nº 165/2002, de 17 de Julho – Protecção contra Radiações Ionizantes; 

Decreto Legislativo Regional nº 13/99/A, de 15 de Abril – Centros operacionais de 
emergência de protecção civil da Região Autónoma dos Açores; 

Decreto-Lei nº 253/95, de 30 de Setembro – Sistema Nacional para a Busca e 
Salvamento Aéreo; 

Decreto-Lei nº 15/94, de 22 de Janeiro – Sistema Nacional para a Busca e Salvamento 
Marítimo; 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/93 – Plano Mar Limpo. 

 

Legislação Técnico-Operacional 

Resolução da Comissão Nacional de Protecção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho – 
Critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de 
protecção civil; 
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Legislação Específica 

Decreto-Lei nº 344/2007, de 15 de Outubro – Regulamento de Segurança de Barragens; 

Decreto-Lei nº 254/2007, de 12 de Julho – Regime de Prevenção de Acidentes Graves 
que envolvam Substâncias Perigosas. 

Uma referência mais exaustiva e permanentemente actualizada da legislação sobre Protecção 
Civil pode ser consultada no sítio on-line da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), em 
http://www.proteccaocivil.pt/. 

 

5. Antecedentes do processo de planeamento 

O anterior PMEPCC obteve aprovação da Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC) em 9 
de Janeiro de 2002, comunicada à CMC em 28 de Janeiro de 2002, pelo extinto Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

Durante o período em que vigorou o anterior documento, não sofreu revisões, não foi alvo de 
exercícios, nunca foi activado, nem foi remetido para o processo de consulta pública.  

 

6. Articulação com instrumentos de planeamento e ordenamento do território 

A articulação do PMEPCC com instrumentos de planeamento e ordenamento do território 
verifica-se sobretudo através do Plano Director Municipal (PDM) e do Plano Municipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), que abrange alguns riscos do concelho, 
nomeadamente, cartografia de zonas inundáveis, perigosidade e risco de incêndio.  

 

7. Activação do plano 

 

7.1. Competência para a activação do Plano 

O director do PMEPCC é o Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede ou na sua ausência, 
o Vereador com o Pelouro da Protecção Civil ou o Comandante Operacional Municipal, por esta 
ordem, competindo à Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC) a sua activação.  
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Para efeitos de activação do PMEPCC, a CMPC de Cantanhede pode deliberar com 1/3 dos 
elementos que a compõe. 

 

7.2. Critérios para a activação do Plano 

Os critérios para activação do Plano divergem consoante a natureza do fenómeno, gravidade e 
extensão dos seus efeitos previsíveis. 

Sendo assim podem ser considerados critérios:  

• Percentagem da área territorial coberta pelo plano afectada pelo acidente grave ou 
catástrofe; 

• Efeitos na população (número de mortos, feridos, desalojados, desaparecidos ou 
isolados, etc.); 

• Danos nos bens e património (numero de habitações danificadas, edifícios 
indispensáveis às operações de protecção civil afectados, afectação de monumentos 
nacionais, etc.); 

• Danos nos serviços e infra-estruturas (suspensão do fornecimento de água, energia ou 
telecomunicações durante um período de tempo significativo, etc.); 

• Danos no ambiente (descargas de matérias perigosas em aquíferos ou no solo, 
destruição de zonas florestais, libertação de matérias perigosas para a atmosfera, etc.); 

• Características da ocorrência (caudais registados, magnitude ou intensidade sísmica, 
quantidade de substância libertada, etc.). 

 

8. Programa de exercícios 

O Plano de Emergência deve ser regularmente treinado através de exercícios em que se 
simulam situações de emergência a diferentes níveis. Com o planeamento e realização destes 
treinos poderá, por um lado, testar-se o plano em vigor, adaptando-o e actualizando-o se for 
caso disso, e, por outro lado, rotinarem-se os procedimentos a adoptar em situação real de 
emergência. Deverá ser efectuado no mínimo um exercício anual, sendo que nos anos pares o 
exercício deverá ser do tipo CPX (Exercício de Posto de Comando, sem meios no terreno) e nos 
anos ímpares do tipo Livex (Exercício de ordem Operacional com meios no terreno.
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Parte II – Organização da Resposta 

 

1. Conceito de Actuação 

1.1. Comissões de Protecção Civil (CPC) 

As Comissões de Protecção Civil são os órgãos de coordenação em matéria de protecção civil, 
quer à escala Nacional, Distrital e Municipal, sendo compostas por elementos que auxiliam na 
definição e execução da política de protecção civil.  

São objectivos da Comissão Municipal de Protecção Civil: 

- Accionar a elaboração, acompanhar a execução e remeter para aprovação pela 
Comissão Nacional os planos de emergência; 

- Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil que sejam 
desenvolvidas por agentes públicos; 

- Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique; 
- Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos operacionais que contribuam 

para a eficácia de todos os serviços intervenientes em acções de protecção civil.  

A Comissão Municipal de Protecção Civil de Cantanhede é composta por: 

• O Vereador com o Pelouro da Protecção Civil, que preside;  

• O Comandante Operacional Municipal;  

• Um elemento do comando dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede 

• O Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Cantanhede;  

• A Delegada de Saúde de Cantanhede;  

• Um representante do Hospital Arcebispo João Crisóstomo; 

• O Director do Centro de Saúde de Cantanhede; 

• Um representante do Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra (ISS, 
IP/CDSS de Coimbra); 
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• Um representante da Divisão de Protecção Civil e Recursos Naturais da CMC; 

• Um representante da Delegação Local de Cantanhede da Cruz Vermelha 
Portuguesa; 

• Um representante do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica; 

• Um representante da INOVA – EM; 

• Um representante do Departamento de Obras da CMC; 

• Um representante do Departamento de Urbanismo da CMC; 

• Um representante do Departamento Administrativo e Financeiro da CMC; 

• O Capitão do Porto da Figueira da Foz e Comandante Local da Polícia Marítima. 

 
O local de funcionamento da Comissão Municipal de Protecção Civil deverá ser dotado das 
convenientes condições logísticas necessárias ao seu funcionamento, como tal, a CMPC de 
Cantanhede fixa-se no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede (BVC) ou em 
alternativa no antigo edifício dos BVC. 

 

1.2. Centros de Coordenação Operacional (CCO) 

Nos termos do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS), os Centros de 
Coordenação Operacional são o garante do funcionamento de uma estrutura de comando 
destinada a funcionar sem ambiguidades sob o conceito de comando único.  

Com base na legislação em vigor, os Centros de Coordenação Operacional, a nível estrutural, 
são assegurados à escala Nacional, Regional ou Distrital, onde estão representadas as 
entidades cuja intervenção se justifica em função de cada ocorrência em concreto. 
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2. Execução do Plano 

No uso das competências e responsabilidades que legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da 
direcção e coordenação das operações de protecção civil, o Presidente da Câmara Municipal, ou 
o seu legítimo substituto, neste caso o Vereador com o Pelouro da Protecção Civil, empenhará 
todos os esforços para facultar aos diversos serviços da Câmara Municipal e aos demais 
organismos intervenientes, as condições indispensáveis para assegurar o conjunto das acções a 
desenvolver. 

 

2.1. Fase de Emergência 

 Convocar de imediato a Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), declarando a 
activação do PMEPCC e accionar o alerta às populações em perigo/risco; 

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

 Decidir em cada momento, as acções mais convenientes em função da emergência, e a 
aplicação das medidas de protecção, tanto para a população como para os vários 
agentes intervenientes no PMEPCC; 

 Difundir através da Comunicação Social, ou por outros meios, os conselhos e medidas a 
adoptar pelas populações em risco; 

 Declarar o final da emergência. 

 

2.1. Fase de Reabilitação  

 Adoptar as medidas necessárias à urgente normalização da vida das populações 
atingidas e à neutralização dos efeitos provocados pelo acidente no meio; 

 Proceder à análise e quantificação dos danos pessoais e materiais, elaborando um 
relatório sobre as operações realizadas. 
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3. Articulação e actuação de Agentes, Organismos e Entidades 

Nos termos da Lei de Bases da Protecção Civil1 são Agentes de Protecção Civil, de acordo com 
as suas atribuições próprias: 

• Os Corpos de Bombeiros; 
• As Forças de Segurança; 
• As Forças Armadas; 
• A Autoridade Marítima; 
• A Autoridade Aeronáutica; 
• O INEM e demais serviços de saúde; 
• Os Sapadores Florestais; 

 
 

3.1. Missão dos Agentes de Protecção Civil 
 

- Bombeiros Voluntários de Cantanhede 
 Coordenam as actividades de socorro e salvamento; 
 Asseguram a operacionalidade permanente dos meios necessários às acções 

de socorro e salvamento, incluindo os equipamentos de comunicações; 
 Asseguram a operacionalidade permanente das sirenes de aviso e o 

cumprimento dos procedimentos de aviso às populações; 
 Promovem a formação e o treino dos operadores de comunicações dos 

respectivos corpos de bombeiros, incluindo na utilização dos procedimentos de 
comunicações; 

 Adoptam programas de treino contínuo destinados à manutenção da eficácia 
das respectivas equipas de intervenção; 

 Organizam os meios de modo a garantir a primeira intervenção imediatamente 
após a recepção do alerta; 

 Mobilizam os meios próprios necessários à intervenção; 
 Combatem incêndios; 
 Procedem a acções de busca e salvamento; 
 Socorrem as vítimas com recurso às técnicas de suporte básico de vida (SBV); 
 Asseguram a evacuação primária das vítimas; 
 Colaboram na evacuação secundária para unidades de saúde diferenciadas; 

                                                 
1 Lei nº27/2006, de 3 de Julho. 
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 Garantem a participação dos respectivos corpos de bombeiros na difusão de 
avisos e informação pública às populações, através de veículos próprios com 
equipamentos adequados; 

 Apoiam a GNR na evacuação das populações e colocam os meios próprios 
disponíveis à disposição da evacuação das populações com necessidades 
especiais; 

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

 Exercem quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências. 

 
- Força de Segurança (Destacamento Territorial da GNR de Cantanhede): 

 Coordena as actividades de ordem pública, movimentação e evacuação; 
 Mobiliza os meios próprios necessários à ordem pública e à movimentação e 

evacuação das populações; 
 Assegura a operacionalidade permanente dos meios necessários à manutenção 

da segurança e evacuação das populações, bem como da movimentação e 
controlo de tráfego; 

 Assegura a operacionalidade permanente dos equipamentos de comunicações 
da respectiva unidade; 

 Garante, em caso de necessidade, um serviço de estafetas; 
 Assegura a participação na difusão de avisos e informação pública às 

populações, através de veículos próprios com equipamentos adequados; 
 Garante a segurança de pessoas e bens, nomeadamente, nas zonas de sinistro, 

de apoio e de concentração e reserva, bem como nas áreas e centros de 
acolhimento provisório e armazéns de emergência; 

 Procede e orienta a evacuação e a movimentação das populações, de acordo 
com as decisões do COM; 

 Controla o acesso aos postos de triagem, assistência pré-hospitalar, evacuação 
secundária, locais de reunião de mortos e morgues provisórias; 

 Mantém abertos corredores de circulação destinados à evacuação secundária; 
 Colabora nas acções de mortuária; 
 Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências. 
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- Autoridades Marítima (Capitania do Porto da Figueira da Foz): a autoridade 
marítima é a entidade responsável pela execução da política de protecção civil em áreas do 
domínio público marítimo, exerce as competências legalmente atribuídas no âmbito do Sistema 
de Autoridade Marítima, designadamente: 

 Zela pelo cumprimento da Lei e da Ordem; 
 Dirige, conduz e coordena o combate à poluição marítima de acordo com o 

Plano de Intervenção, elaborado ao abrigo da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 25/93 – Plano Mar Limpo; 

 Organiza e coordena as missões de busca e salvamento marítimo, garantindo a 
eficácia do emprego de meios próprios do sistema e os da estrutura auxiliar de 
busca e salvamento; 

 Colabora em operações de socorro, salvamento e movimentação de 
populações; 

 Apoia a CMPC no estabelecimento e reforço das comunicações rádio, se 
necessário. 

 
- Autoridade Aeronáutica (Instituto Nacional da Aviação Civil): é a entidade 

responsável pela promoção da segurança aeronáutica, competindo-lhe também participar nos 
sistemas nacionais de coordenação civil e militar em matéria de utilização do espaço aéreo, de 
busca e salvamento, de protecção civil, de planeamento civil de emergência e de segurança 
interna, bem como cooperar com a entidade responsável pela prevenção e investigação de 
acidentes e incidentes com aeronaves civis. 
 

- Serviços de Saúde (INEM):  

 Coordena as actividades de emergência pré-hospitalar, mantendo informada a 
Autoridade de Saúde; 

 Promove o transporte das vítimas e colabora na área do sinistro com meios 
necessários à prestação do socorro; 

 Efectua a triagem e o apoio psicológico a prestar às vítimas no local da 
ocorrência, com vista à sua estabilização emocional e posterior referenciação 
para as entidades adequadas. 
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- Serviços de Saúde (Autoridade de Saúde de Cantanhede):  

 Requisição de serviços e estabelecimentos profissionais de saúde, nos casos de 
epidemias graves ou quando ocorrem outras situações de emergência; 

 Coordenação e mobilização dos centros de saúde e hospitais, bem como outras 
unidades prestadoras de serviços de saúde, de acordo com as necessidades; 

 Assume a responsabilidade e a decisão sobre as medidas de protecção da 
Saúde Pública na área da catástrofe; 

 Controle de doenças transmissíveis; 
 Prestação dos serviços de mortuária. 

 

- Serviços de Saúde (Centro de Saúde): 

 Coordena as actividades de saúde e evacuação secundária, assegurando uma 
única cadeia de comando para as áreas de intervenção médico-sanitárias; 

 Garante a ligação com o Hospital Arcebispo João Crisóstomo ou com outro 
Hospital em caso de necessidade; 

 Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 
 Coordena a prestação de cuidados médicos às vítimas até ao limite da sua 

capacidade; 
 Assegura a montagem de postos de triagem, de assistência pré-hospitalar e de 

evacuação secundária, em estreita colaboração com o INEM; 
 Colabora com as Juntas de Freguesia na identificação dos munícipes cujas 

incapacidades físicas levam à necessidade do emprego de meios especiais em 
caso de evacuação; 

 Garante a evacuação secundária; 
 Organiza o registo de feridos e mortos; 
 Assegura os cuidados sanitários nos centros de acolhimento provisório; 
 Colabora na avaliação e quantificação dos danos; 
 Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências. 
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- Sapadores Florestais: realizam actividades de prevenção dos incêndios florestais, 
através de acções de silvicultura preventiva. Exercem ainda funções de vigilância, primeira 
intervenção e apoio ao combate a incêndios florestais e às subsequentes operações de rescaldo, 
sensibilização do público para as normas de conduta em matéria de acções de prevenção, do 
uso do fogo e da limpeza das florestas. 

 
 

3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 
 
Os Organismos e Entidades de Apoio têm como função auxiliar numa situação de crise, tanto na 
emergência como na reabilitação do concelho.  
 

- Cruz Vermelha Portuguesa: 

 Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 
 Apoia as acções de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório; 
 Apoia a GNR na evacuação das populações e coloca os meios próprios 

disponíveis à disposição da evacuação das populações com necessidades 
especiais; 

 Colabora na assistência e bem-estar das populações evacuadas para os centros 
de acolhimento provisório; 

 Apoia o fornecimento, confecção e distribuição de bens alimentares, materiais 
de alojamento provisório e higiene pessoal das populações evacuadas; 

 Apoia o sistema de recolha e armazenamento de dávidas; 
 Controla e distribui o pessoal voluntário não especializado; 
 Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências. 

 
- Divisão de Protecção Civil e Recursos Naturais: 

 Avalia permanentemente os riscos e as vulnerabilidades; 
 Assegura a informação e a sensibilização das populações; 
 Promove medidas preventivas de mitigação dos riscos; 
 Identifica meios e recursos e mantém permanentemente actualizada a 

respectiva base de dados; 
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 Coordena o planeamento de emergência e a actualização do PMEPCC; 
 Realiza exercícios com vista à preparação colectiva dos serviços, agentes de 

protecção civil e demais entidades e organizações de apoio; 
 Assegura a notificação dos membros da Comissão Municipal de Protecção Civil; 
 Apoia na avaliação de danos; 

 
- Serviços de Segurança Social: 

 Apoia as acções de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório, 
bem como a assistência e bem-estar das populações; 

 Colabora na avaliação e quantificação dos danos; 
 Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências. 

 
- Departamento de Obras Municipais e Urbanismo: 

 Coordena as actividades de assistência técnica;  
 Assegura a operacionalidade permanente dos meios humanos e materiais à 

disposição do departamento; 
 Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 
 Providencia equipamento e pessoal destinado à inspecção, escoramento e 

demolição de estruturas, desobstrução de vias e remoção de destroços; 
 Coordena a reabilitação das redes e serviços públicos, nomeadamente 

abastecimento de energia eléctrica, gás, água e telefones, bem como 
saneamento básico; 

 Colabora na criação de barreiras de acesso ao local da ocorrência; 
 Monta um sistema de manutenção e reparação de equipamentos; 
 Garante a avaliação e quantificação dos danos; 
 Garante os transportes disponíveis necessários às diferentes actividades 

operacionais; 
 Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências. 
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- Departamento Administrativo e Financeiro: 

 Assegura a operacionalidade permanente dos meios humanos e materiais à 
disposição do departamento; 

 Mobiliza os meios próprios necessários à intervenção; 
 Contacta e propõe protocolos com entidades fornecedoras de bens e géneros; 
 Procede à aquisição dos bens e serviços requisitados pela Divisão de Protecção 

Civil e Recursos Naturais ou pelo COM; 
 Propõe a constituição, gere e controla os armazéns de emergência; 
 Controla o sistema de requisições feitas aos armazéns de emergência; 
 Monta um sistema de recolha e armazenamento de dádivas; 
 Propõe as medidas indispensáveis à obtenção de fundos externos; 
 Administra os donativos, subsídios e outros apoios materiais e financeiros 

recebidos; 
 Colabora na avaliação e quantificação dos danos; 
 Coloca os meios próprios disponíveis à disposição das diferentes actividades 

operacionais; 
 Exerce quaisquer outras actividades no âmbito das suas competências. 

 

INOVA – Empresa Municipal: 

 Apoiam os serviços, agentes de protecção civil e demais entidades e 
organizações na prossecução das suas competências. 
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Parte III – Áreas de intervenção 
 
 

1. Administração de Meios e Recursos 

A administração de meios e recursos visa estabelecer os procedimentos e instruções de 
coordenação quanto às actividades de gestão, administrativa e financeira, inerentes à 
mobilização requisição e utilização dos meios e recursos utilizados aquando da activação do 
PMEPCC. 

No que concerne aos meios humanos, a Câmara Municipal de Cantanhede nomeia e remunera o 
pessoal pertencente aos seus quadros. 

Os diversos agentes de Protecção Civil envolvidos, entidades e organizações de apoio, nomeiam 
e remuneram o seu próprio pessoal. 

Compete ao Serviço Municipal de Protecção Civil elaborar requisições relativas a aquisição de 
bens e serviços para apoio às operações de Protecção Civil inerentes à activação do PMEPCC, 
que após a respectiva aprovação, são adquiridos e liquidados nos termos da lei. 

Os Agentes de Protecção Civil e entidades intervenientes diversas são responsáveis pelas 
despesas efectuadas nas operações de Protecção Civil, as quais poderão ser reembolsadas ou 
comparticipadas de acordo com o disposto na lei. 

A gestão financeira de custos é da responsabilidade do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Município de Cantanhede, que é também competente em matérias de supervisão 
das negociações contratuais e de gestão de eventuais donativos, subsídios e outros apoios 
materiais e financeiros recebidos em dinheiro com destino às operações de Protecção Civil. 

A gestão dos processos de seguros indispensáveis às operações de Protecção civil é igualmente 
da responsabilidade do Departamento Administrativo e Financeiro. 

Por último a gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos previstos no plano é 
da responsabilidade do Serviço Municipal de Protecção Civil e do Comandante Municipal 
Operacional. 
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2. Logística 

O apoio logístico às operações deve conter os procedimentos e instruções de coordenação, bem 
como a identificação dos meios e das responsabilidades dos serviços, agentes de protecção 
civil, organismos e entidades de apoio, quanto às actividades de logística destinadas a apoiar as 
forças de intervenção e a população. 

Os Departamentos e serviços da Câmara Municipal de Cantanhede envolvidos nas operações 
de socorro são responsáveis por suprir as suas próprias necessidades logísticas iniciais 
nomeadamente quanto a alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de equipamentos, 
transportes, material sanitário. 

Os agentes de Protecção Civil e demais entidades de apoio são responsáveis por suprir as suas 
próprias necessidades logísticas iniciais de modo semelhante à situação descrita para os 
serviços municipais. 

 

3. Comunicações 

Em situação de emergência e consequente activação do PMEPCC, é imprescindível que os 
agentes de protecção civil disponham de sistemas de comunicações operativos e eficazes, que 
lhes permitam coordenar esforços entre si, dentro e fora do teatro de operações. 

O sistema de comunicações operacionais de protecção civil tem como objectivo assegurar as 
ligações entre os serviços, agentes, entidades e organizações de apoio que têm intervenção 
prevista no PMEPCC e utiliza os meios das telecomunicações públicas e privativas, 
nomeadamente as redes telefónicas fixas e móveis e a rede estratégica de protecção civil 
(REPC) (Quadro I e II). 

Não obstante o atrás exposto, todos os agentes e entidades poderão obviamente utilizar redes e 
meios próprios de telecomunicações (Bombeiros e GNR), sem prejuízo da interligação 
operacional através da REPC. 

 
 
 
 



Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil 
2008 

Câmara Municipal de Cantanhede 

21

Quadro I – REPC (Rede Estratégica de Protecção Civil) 

 
Canais de Coimbra Tx Rx TpTx TpRx 

      
053  Gardunha  168.7750  173.3750  123.0 123.0 
061  Lousã  168.7625  173.3625  162.2 162.2 
062  Roxo 168.8750  173.4750  118.8 118.8 

 
 
 

Quadro II – ROB (Rede Operacional dos Bombeiros) 
 

Canal (VHF-FM) Tx Rx TpTx TpRx 
      
066  Lousã  168.4000  173.0000  151.4  - 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Compete ao comandante das operações de socorro estabelecer o plano de comunicações para 
o teatro de operações – que inclui as zonas de sinistro, de apoio e de concentração e reserva – 
tendo em conta o estipulado na NEP2. Nesta actividade, devem ser tidos em conta os 
procedimentos necessários para que se mantenham as comunicações com os centros 
operacionais ou equivalente dos agentes de protecção civil, organismos e entidades de apoio, 
incluindo, no caso do nível municipal, com o respectivo Comando Distrital de Operações de 
Socorro. 

No caso dos centros de alojamento, as comunicações podem ser estabelecidas via telefone ou, 
em caso de necessidade, através da rede das forças de segurança destacadas nesses locais. 

 

 

 

                                                 
2 Norma de Execução Permanente (NEP) nº 042 de 27JUN2006, da Autoridade Nacional de Protecção Civil 
 

201  

Manobra 

M 01  152.5875  152.5875  110.9  110.9 
202  M 02  152.6000  152.6000  110.9  110.9 
203  M 03  152.6125  152.6125  110.9  110.9 
204  M 04  152.6250  152.6250  110.9  110.9 
205  M 05  152.6750  152.6750  110.9  110.9 
206  M 06  152.6875  152.6875  110.9  110.9 
207  M 07  152.7000  152.7000  110.9  110.9 
208  

Comando 
C 01  152.7125  152.7125  110.9  110.9 

209  C 02  152.7250  152.7250  110.9  110.9 
210  C 03  152.7375  152.7375  110.9  110.9 
211  

Táctica 
T 01  152.9250  152.9250  110.9  110.9 

212  T 02  152.9375  152.9375  110.9  110.9 
213  T 03  152.9500  152.9500  110.9  110.9 
214  T 04  152.9625  152.9625  110.9  110.9 
215  T 05  152.9750  152.9750  110.9  110.9 
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4. Gestão da Informação 

A adequada transmissão e gestão da informação entre todos os intervenientes – decisores, 
agentes de protecção civil, intervenientes no plano e população em geral – potenciará uma 
adequada afinação e exequibilidade de todo o sistema de operações de emergência em 
protecção civil, com repercussão directa na optimização e utilização das equipas na resposta à 
emergência. 

Assim, é necessário estabelecer procedimentos e responsabilidades na gestão da informação de 
emergência, que deverá dividir-se em três grandes componentes: 

a) Gestão de informação entre as entidades actuantes nas operações; 

b) Gestão da informação às entidades intervenientes do plano; 

c) Informação pública. 

Assim: 

a) Gestão de informação entre as entidades actuantes nas operações 

Atendendo a que no teatro de operações deverá ser, no momento da resposta, elaborado um 
plano de acção e que o mesmo obriga a reuniões (briefings) regulares, será essa então uma 
forma de transmissão das informações entre todos os agentes e entidades com intervenção nas 
operações. 

Por esse facto, deverá ser recolhida informação relativa a: 

- Pontos de situação; 
- Perspectivas de evolução futura; 
- Cenários e modelos de previsão (se existirem); 
- Dados ambientais e sociais; 
- Outras informações julgadas pertinentes. 

Este conjunto de informação vai permitir adequar recursos e gerir de forma mais equilibrada a 
utilização das equipas de resposta, potenciando a sua acção. 

No âmbito da responsabilização em termos de informação entre as entidades actuantes nas 
operações, temos: 
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SMPC 

‐ Efectuar a recolha da informação necessária à avaliação e extensão da 
situação, contactando para o efeito todas as autoridades actuantes no 

terreno; 
 

‐ Efectuar briefings regulares com o COM; 

COM 

‐ Manter o Presidente da Câmara informado de todas as situações que 
estão a ocorrer, fazendo a cada 30 minutos um balanço actualizado da 

evolução da situação;  
 

‐ Informar o Presidente da Câmara acerca das medidas adoptadas e a 
adoptar no teatro de operações; 

Demais 
agentes e 
entidades 
actuantes 

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

 
 

b) Gestão da informação às entidades intervenientes do plano 

No que a este item diz respeito, importa assegurar a notificação e consequente passagem de 
informação às entidades intervenientes do plano (autoridades, agentes de protecção civil, 
organismos e entidades de apoio). Este fluxo de informação destina-se a assegurar que todas as 
entidades mantêm níveis de prontidão e envolvimento, caso venha a ser necessária a sua 
intervenção. 

Assim, o SMPC em articulação com o COM, informará via telefone ou via rádio, todas as 
entidades com intervenção no plano, relativamente ao ponto de situação das operações que se 
estão a desenvolver no terreno, alertando-as para que mantenham elevados níveis de prontidão. 

A actualização da informação a prestar deverá ser actualizada sempre que se considere 
pertinente, mas nunca excedendo períodos de 1 hora. 

 

c) Informação pública 
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O Serviço Municipal de Protecção Civil desde sempre desencadeia mecanismos de informação à 
população (imprensa escrita local, folhetos, Internet) no sentido de veicular as medidas de 
autoprotecção a adoptar, tendentes a prevenir ou minimizar os efeitos da ocorrência dos 
diferentes riscos existentes. 

Após o accionamento do PMEPCC, o SMPC recorrerá à colaboração da Divisão de 
Comunicação e Relações Públicas (DCRP) que o apoiará em todas os mecanismos de 
informação pública, no sentido de serem difundidas informações à relativas ao evoluir da 
situação e às instruções referentes às medidas a tomar pelas populações. 

No âmbito da sua missão de serviço público e de acordo com o estabelecido no n.º 2 do artigo 
15º da Lei de Bases da Protecção Civil (Lei n.º 27/2006), “A declaração da situação de alerta 

determina uma obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em 

particular das rádios e das televisões …, visando a divulgação das informações relevantes 

relativas à situação”. 

Assim, será função da Divisão de Comunicação e Relações Públicas estabelecer permanente 
ligação com os Órgãos de Comunicação Social (OCS), providenciando para que sejam emitidos 
em tempo útil todas as informações fundamentais que, de acordo com o estabelecido pelo 
SMPC e pelo Director do Plano, importam transmitir à população (avisos, comunicados, notas de 
imprensa e outras formas de difusão de informações. 

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

- Situação actual da ocorrência; 
- Acções em curso para o socorro e assistência às populações; 
- Áreas de acesso restrito; 
- Medidas de autoprotecção; 
- Locais de reunião, acolhimento provisório ou assistência; 
- Números de telefone e locais de contacto para informações; 
- Números de telefone e locais de contacto para recebimento de donativos e 

serviço voluntário; 
- Instruções para regresso de populações evacuadas. 

No âmbito da responsabilização em termos de informação pública, temos: 
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SMPC 

‐ Coordena a toda a actividade de aviso e informação pública: pré‐
emergência, emergência e reabilitação – no que toca a riscos existentes e 

medidas de autoprotecção a adoptar; 
 

‐ Assegura a informação e a sensibilização das populações; 
 

‐ Articula com o DCRP a divulgação dos comunicados aos órgãos de 
comunicação social; 

DCRP 

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

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

‐ Actua como porta‐voz único para os OCS; 

BVC e GNR 

‐ Asseguram o cumprimento dos procedimentos de aviso por sirenes; 
 

‐ Poderão colaborar também na informação através de veículos com 
megafones, se os tiverem; 

Juntas de 
Freguesia 

‐ Colaboram na difusão de avisos e informação pública às populações. 

 
 

5. Procedimentos de evacuação 

A competência para a proposta de evacuação é da responsabilidade do Comandante 
Operacional Municipal, estando sujeita a validação pelo director do plano. 

Compete à GNR a tarefa de evacuar e orientar a movimentação das populações em áreas 
afectadas por sinistro, quer seja de áreas, de localidades ou de edificações. 

Compete também à GNR, após a identificação das zonas de sinistro e de apoio, reencaminhar o 
tráfego rodoviário em redor do teatro de operações, de modo a não interferir com a 
movimentação das populações a evacuar, nem com a mobilidade das forças de intervenção. 

A evacuação das populações será efectuada para os seguintes locais de concentração (Grandes 
Campos de Futebol) (Figura 1). 
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Figura 1 – Locais de Concentração, para evacuação de populações (Grandes Campos) 

 
 

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

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

 

6. Manutenção da Ordem Pública 

Sendo a manutenção da ordem pública uma competência típica das forças de segurança, o 
estabelecimento de procedimentos e instruções de coordenação, bem como a identificação dos 
meios e das responsabilidades dos serviços, agentes de protecção civil, organismos e entidades 
de apoio, quanto à segurança de pessoas e bens e ao controlo do tráfego, é essencial para a 
prossecução dos objectivos desta actividade. 
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Nesse sentido, o acesso às zonas de sinistro e de apoio deve ser limitado às forças de 
intervenção, organismos e entidades de apoio, através da criação de barreiras por parte da 
GNR, devendo esta força contar com o apoio dos serviços e entidades especializadas. 

A segurança das instalações sensíveis ou indispensáveis às operações de Protecção Civil 
(escolas, Instalações dos agentes de protecção civil e instalações do Serviço Municipal de 
Protecção Civil) deve ser assegurada pela GNR através do destacamento de efectivos. 
Para a manutenção da ordem pública em estabelecimentos industriais e comerciais deve 
adoptar-se o recurso a empresas privadas da especialidade, cujos vigilantes se devem 
apresentar uniformizados, à responsabilidade dos respectivos empresários. 
 

7. Serviços Médicos e de Transporte de Vítimas 

Nos serviços médicos e transporte de vítimas, identificam-se os procedimentos e instruções de 
coordenação, bem como os meios e as responsabilidades dos serviços, agentes de protecção 
civil, organismos e entidades de apoio, quanto às actividades de saúde e evacuação secundária, 
face a um elevado número de vítimas. 

Face a uma emergência médica com elevado número de vítimas, as primeiras equipas a prestar 
socorro poderão ser encarregadas, também, das tarefas de evacuação primária para os postos 
de triagem que forem estabelecidos. 

Neste contexto, compete ao comandante das operações de socorro identificar e informar a 
direcção do plano relativamente à quantidade previsível de meios complementares necessários 
para a triagem, assistência pré-hospitalar e evacuação secundária das vítimas. 

Compete à direcção do plano a identificação dos meios a solicitar e, em coordenação com o 
Instituto Nacional de Emergência Medica, o estabelecimento da ligação aos hospitais de 
evacuação, prestando informações pertinentes relativamente ao tipo de ocorrência e ao número 
potencial de vítimas. 

O INEM, através de meios próprios enviados para o local, pode montar e gerir postos de triagem, 
de assistência pré-hospitalar e de evacuação secundária, em estreita articulação com a direcção 
do plano. 

Compete à Autoridade Concelhia de Saúde a direcção das acções de controlo ambiental, de 
controlo de doenças e da qualidade dos bens essenciais. 
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8. Socorro e Salvamento 

As intervenções iniciais face a um acidente grave ou catástrofe cabem, prioritariamente, às 
forças mais próximas do local da ocorrência ou que apresentem missão específica mais 
adequada. 

De acordo com a legislação aplicável, o chefe da primeira equipa de intervenção assume a 
função de comandante das operações de socorro. De imediato, deve avaliar a situação e 
identificar o tipo de ocorrência, o local e a extensão, o número potencial de vítimas e os meios de 
reforço necessários. 

As informações recolhidas devem ser comunicadas aos seus centros de operações e ter em 
conta o disposto na tabela de gravidade que consta na Directiva Operacional Nacional 
nº1/ANPC/2007 (Estado de alerta para as organizações integrantes do Sistema Integrado de 
operações de Protecção e Socorro), em que o grau de gravidade das ocorrências é tipificado por 
uma escala de intensidades (residual; reduzida; moderada; acentuada; crítica) 

Compete ao COM decidir o momento em que a fase de emergência estabilizou, decisão essa 
que deve ser tomada em estreita articulação com o director do plano. 

Á medida que o teatro de operações amplia ou contrai, quando o incidente se torna mais ou 
menos complexo, quando a responsabilidade primária de gestão do incidente muda entre 
entidades ou quando existe normal rotatividade entre pessoas, devem prever-se os mecanismos 
para a transferência de comando. 

Sempre que haja transferência de comando deverá ocorrer um briefing para o próximo 
comandante e uma notificação a todo o pessoal informando que uma mudança de comando está 
a ter lugar. 
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9. Serviços Mortuários 

Em cenários com elevado número de vítimas, a recolha e o depósito de cadáveres são tarefas 
muito sensíveis que devem ser levadas a cabo através de rigorosos procedimentos, devido à sua 
enorme importância nos aspectos que se prendem com a investigação forense, quando, face ao 
tipo de ocorrência, haja necessidade de a realizar. Esta tarefa deve ser controlada pela GNR 
que, para tal, colabora com a Autoridade de Saúde. 

A recolha dos cadáveres deve ser feita para os locais de reunião de vítimas mortais, as casas 
mortuárias até ao seu limite e posteriormente para pavilhões gimnodesportivos que funcionam 
como morgues provisórias (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Locais de Reunião de Vítimas Mortais (Pavilhões Desportivos e Salas de Desporto) 

 

10. Protocolos 

Não existem protocolos neste momento. 
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Parte IV – Informação Complementar 
 
Secção I 

1. Organização da Protecção Civil em Portugal 
 

De acordo com o estatuído pela Lei de Bases da Protecção Civil no seu artigo 1º (Lei n.º 
27/2006 de 3 de Julho): 
 

• 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. 

 
A direcção política da Protecção Civil, depende dos órgãos institucionais do país. Assim e de 
acordo com os artigos 31º a 35º da Lei de Bases da Protecção Civil, tem-se em termos sucintos, 
que: 
 
Assembleia da República 
A Assembleia da República contribui, pelo exercício da sua competência política, legislativa 
financeira, para enquadrar a política de protecção civil e para fiscalizar a sua execução. 
 
Governo 
A condução da política de protecção civil é da competência do Governo, que, no respectivo 
Programa, deve inscrever as principais orientações a adaptar ou a propor naquele domínio. 
Ao Conselho de Ministros compete, entre outras acções, definir as linhas gerais da política 
governamental de protecção civil, bem como a sua execução; programar e assegurar os meios 
destinados à execução da política de protecção civil; declarar a situação de calamidade. 
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Ao Governo compete ainda informar periodicamente a Assembleia da República sobre a 
situação do País no que toca à protecção civil, bem como sobre a actividade dos organismos e 
serviços por ela responsáveis. 
 
Primeiro-Ministro 
Primeiro-Ministro é responsável pela direcção da política de protecção civil competindo-lhe, 
designadamente, coordenar e orientar a acção dos membros do Governo nos assuntos 
relacionados com a protecção civil e garantir o cumprimento das competências previstas para o 
Governo e o conselho de ministros. 
O Primeiro-Ministro pode delegar as competências referidas no número anterior no Ministro da 
Administração Interna. 
 
Governador civil 
Compete ao governador civil, no exercício de funções de responsável distrital da política de 
protecção civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 
acções de protecção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada 
caso. 
O governador civil é apoiado pelo centro distrital de operações de socorro e pelos restantes 
agentes de protecção civil de âmbito distrital. 
 
Presidente da Câmara Municipal 
Compete ao presidente da câmara municipal, no exercício de funções de responsável municipal 
da política de protecção civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 
catástrofe, as acções de protecção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 
adequadas em cada caso. 
O presidente da câmara municipal é apoiado pelo serviço municipal de protecção civil e pelos 
restantes agentes de protecção civil de âmbito municipal. 
As Comissões de Protecção Civil, são os órgãos de coordenação em matéria de protecção civil, 
assumem também diferentes âmbitos territoriais – nacional, distrital e municipal. 
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Esquematicamente pode-se representar da seguinte forma: 

 

 
Fig.3 - Estrutura da protecção civil (de acordo com a Lei de Bases da Protecção Civil) 

 
  
A figura seguinte mostra a estrutura das operações: 
 

 
Fig.4 - Estrutura das operações (de acordo com a Lei n.º 65/2007 e Decreto-Lei n.º164/2006) 

 
 
 

2. Mecanismos e Estrutura da Protecção Civil 
 

2.1. Composição, convocação e competências da Comissão Municipal de 
Protecção Civil 
 
Como já foi referido neste documento, a CMPC é o órgão de coordenação municipal em matéria 
de protecção civil.  
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Quadro III - Comissão Municipal de Protecção Civil de Cantanhede 

 

Comissão Municipal de Protecção Civil de Cantanhede 

Convocação Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede 

Composição 

  
- O Comandante Operacional Municipal; 
- Um elemento do comando dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede 
- O Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Cantanhede; 
- A Delegada de Saúde de Cantanhede; 
- Um representante do Hospital Arcebispo João Crisóstomo; 
- O Director do Centro de Saúde de Cantanhede; 
- Um representante do Centro Distrital da Segurança Social de Coimbra (ISS, IP/CDSS 
de Coimbra; 
- Um representante da Divisão de Protecção Civil e Recursos Naturais da CMC; 
- Um representante da Delegação Local de Cantanhede da Cruz Vermelha Portuguesa; 
- Um representante do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica; 
- Um representante da INOVA – EM; 
- Um representante do Departamento de Obras da CMC; 
- Um representante do Departamento de Urbanismo da CMC; 
- Um representante do Departamento Administrativo e Financeiro da CMC; 
- O Capitão do Porto da Figueira da Foz e Comandante Local da Polícia Marítima. 
 

Competências 

 
 

• Accionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo para 
aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil e acompanhar a sua 
execução; 

• Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil 
que sejam desenvolvidas por agentes públicos; 

• Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique; 
• Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, ao 

nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os 
meios necessários ao desenvolvimento das acções de protecção civil; 

• Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, 
incluindo os órgãos de comunicação social. 

 

Lei Lei nº 65/2007 de 12 de Novembro 
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2.2 Critérios e âmbito para a declaração de situações de alerta 
Importa, antes de mais, conhecer quais os fenómenos que motivam a declaração de situação de 
alerta. De acordo com o artigo 3º da Lei de Bases da Protecção Civil (Lei n.º27/2006): 

 

Acidente grave 

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

 

Catástrofe 

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

Os poderes para declarar a situação de alerta ou de contingência encontram-se circunscritos 
pelo âmbito territorial de competência dos respectivos órgãos (artigo 8º). 

Assim, cabe ao Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede declarar a situação de alerta de 
âmbito municipal (artigo 13º), face à ocorrência ou iminência de ocorrência de algum acidente 
grave onde é reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e ou medidas 
especiais de reacção. 
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Figura 5 – Esquema conceptual de declaração de situação de alerta 

 
2.3 Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 

Em termos de monitorização, o Município terá em breve o Sistema de Gestão de Risco (SGR), 
que não é mais que uma inovadora plataforma em Sistema de Informação Geográfica, capaz de 
auxiliar a gestão de situações de protecção civil associados aos diferentes processos que se 
manifestam no território. 

Esta plataforma permite a constante revisão e adaptação do Plano Municipal de Emergência às 
realidades em permanente transformação, o que constitui um requisito fundamental para a 
gestão de operações de protecção civil, possibilitando aos agentes e entidades envolvidas numa 
ocorrência a execução em pleno as suas missões. 

O SGR surgiu fruto das dificuldades sentidas hoje em dia na gestão de situações de emergência 
e operações de protecção civil, quer por desconhecimento ou mesmo por força falta de acesso à 
informação (demografia, equipamentos, habitações a evacuar, vulnerabilidades, elementos em 
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risco, entre outros), problemas colocados diariamente aos Serviços Municipais de Protecção Civil 
(SMPC). 

O SGR assenta assim num trabalho de inventariação dos elementos e factores associados ao 
risco e a sua incorporação numa única plataforma, que permita ao decisor uma maior percepção 
e controlo na gestão das operações, permitindo a qualquer momento criar modelos virtuais de 
simulação dos efeitos criados pela introdução de novas variáveis no próprio sistema. 

Este método de monitorização tem a vantagem de estar disponibilizado na Internet (Web), o que 
permite a sua utilização em pleno Teatro de Operações (TO).  

Sempre que é recebido no SMPC um comunicado de alerta da ANPC/CDOS, são de imediato 
despoletados sistemas de alerta para uma cadeia de pessoas e entidades já previamente 
estabelecida.  

Esquematicamente: 

 

Figura 6 – Esquema conceptual de emissão de alerta 
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Este sistema de alerta das entidades e organismos que poderão ser chamados a intervir, em 
caso de eminência e/ou ocorrência de acontecimentos susceptíveis de provocar danos em 
pessoas e bens, é um sistema redundante, i.e, são utilizados em simultâneo diversos meios de 
difusão da informação (fax, e-mail e sms) por forma a garantir a fiabilidade da comunicação, em 
caso de falha de uma das vias. 

O aviso das populações será efectuado mediante duas situações: 

Pré-emergência – mecanismos de informação e formação, com vista à sensibilização em 
matéria de autoprotecção e de colaboração com as autoridades. 

Emergência – em consequência da extensão e gravidade da ocorrência gravosa. Neste caso, as 
comunidades locais devem ser informadas sobre as zonas potencialmente afectadas, os 
itinerários de evacuação, os locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo 
e medidas acrescidas de autoprotecção. 

 

Poderá o SMPC recorrer, em situação de emergência, a diversos sistemas de aviso da 
população – sirenes, viaturas com megafones, estações de rádio locais, etc. – pelo que a 
decisão do meio a adoptar deverá estar em consonância com o tipo de ocorrência e extensão da 
zona afectada, bem como dimensão e dispersão geográfica da população a avisar. 

No caso do sistema de aviso utilizado serem as sirenes instaladas nos Bombeiros Voluntários de 
Cantanhede, o aviso à população deverá ser feito através de toques intermitentes de cinco 
segundos (durante um minuto). Esta sequência de toques deverá ser repetida por cinco vezes, 
intervaladas entre si em um minuto. 

Todavia, há que ter em atenção os movimentos pendulares da população (casatrabalho/escola-
casa) durante os dias úteis, situação esta que necessariamente faz variar quer a localização 
quer a dimensão da população afectada e que por isso requer aviso. Também por esse facto, os 
sistemas de aviso poderão ter de sofrer ajustes, pelo que será de salutar a existência de 
diferentes procedimentos de aviso, para diferentes períodos do dia e da semana. 

Dado que o aviso à população é uma acção crucial para minorar o número de vítimas, e que é 
difícil que qualquer dos meios seleccionados, per se, abranja toda a população potencialmente 
afectada, está prevista a redundância de meios de aviso. 
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Secção II 

1. Caracterização Geral 

 
O Município de Cantanhede localiza-se na Região Centro da Beira Litoral (NUT II) e integra a 
sub-região do Baixo Mondego (NUT III), com uma área de 396 Km2 e 37 910 habitantes (Censo 
de 2001). Localiza-se no distrito de Coimbra, tendo como limites, a Norte os Municípios de Mira, 
Vagos, Oliveira do Bairro e Anadia, a Este os Municípios de Mealhada e Coimbra, a Sul os 
Municípios de Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, a Oeste contacta com o Oceano 
Atlântico (Figura 7). 

O Município de Cantanhede é composto por 19 freguesias, nomeadamente Ançã, Bolho, 
Cadima, Camarneira, Cantanhede, Covões, Cordinhã, Corticeiro de Cima, Febres, Murtede, 
Ourentã, Outil, Pocariça, Portunhos, Sanguinheira, Sepins, S. Caetano, Tocha e Vilamar. 

 

Figura 7 – Enquadramento Administrativo do Município de Cantanhede 
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2. Caracterização Física 

 

Do ponto de vista geomorfológico, o Município apresenta uma forte componente aplanada, de 
baixa altitude, característica deste vasto sector do Portugal Central, que resulta, no essencial, do 
trabalho do mar desde do Pliocénico, cujos vestígios, sob a forma de areias e arenitos, se podem 
encontrar particularmente no sector ocidental. 
O Município de Cantanhede insere-se na designada Orla Mezocenozóica Ocidental, podendo 
identificar-se três sectores de litologia distinta: a Ocidente, a faixa de areias Pliocénicas, a que se 
associam, por norma, extensas manchas de floresta; a Oriente as argilas e os calcários 
margosos do Jurássico e Cretácico, nos quais a ocupação preferencial é incontestavelmente a 
Vinha, e, por fim, a Sul, os calcários Jurássicos, que apresentam um uso do solo mais variado, 
embora as espécies arbustivas e alguma floresta deva ser relacionada com este tipo de rocha. 
Não deve deixar de ser referido a importante mancha de areias de praia e de duna, materiais 
mais recentes, que constituem a base do sector mais ocidental, numa faixa com uma largura 
compreendida entre os 3km e os 5km. O campo dunar é constituído por dunas NW – SE, de 
génese Plistocénica e, em especial Holocénica, enquanto que nos materiais mais recentes se 
encontram os aluviões transportados pelos cursos de água que as atravessam. Numa ligação 
entre litologia e declives, é neste sector do território municipal que se observam os declives mais 
baixos, entre os 2º e os 5º. Estas areias dunares originam os regossolos dístricos, ao passo que 
a área dos conglomerados e grés, normalmente friáveis, é constituída por areias de grão fino, 
originando os podzóis, solos característicos deste sector da região Centro, correspondentes à 
designada Gândara, que apresenta uma fraca fertilidade. 
Na parte Norte do designado Planalto de Cantanhede encontram-se manchas liássicas de tufos 
calcários que são a continuidade para Oeste e Sul de uma faixa central de terrenos argilosos do 
Jurássico e Cretácico que se estendem de Mogofores (Município de Anadia) a Murtede e, onde 
os declives se apresentam, muitas vezes, com valores superiores a 5º. Na verdade, “o Planalto 
de Cantanhede é um relevo pouco extenso (100 Km2), sendo um dos mais pequenos maciços 
calcários carsificados do país” (CUNHA, 1996).  
A Sul do Planalto de Cantanhede, nas pedreiras de Ançã, encontram-se os calcários micríticos e 
oolíticos do Dogger, afectados por dobramentos, falhas e fracturas, o que favorece a ocorrência 
de fenómenos cársicos, é também nesta freguesia onde se observam os maiores declives, 
superiores a 5º. 
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Os calcários margosos e dolomíticos originam solos argilosos, ou seja, pouco férteis e, por 
vezes, ainda com calcários. Estes ocupam a parte Sul das Freguesias de Cadima e Cantanhede 
e a faixa ocidental das Freguesias de Ourentã e Cordinhã, bem como parte das Freguesias de 
Pocariça, Sepins, Murtede, Bolho, Febres e Covões e praticamente a totalidade das Freguesias 
de Ançã, Portunhos, Outil. Nestas áreas observa-se predominantemente o cultivo da vinha, 
associada, por vezes à oliveira. 
Os declives são predominantemente baixos. Estes situam entre os 0º e os 5º, e não obrigam a 
grandes dispêndios financeiros para a edificação de equipamentos. 
Segundo a Figura 8, identifica-se uma área aplanada, na zona central do Município, com valores 
próximos dos 100m. Este sector é marcado por fracos declives, inferiores a 2º, apenas com 
pequenas áreas de percentagem um pouco mais elevada (entre 2º e 5º). Os maiores declives 
ocorrem nos sectores mais periféricos do Município, com principal incidência a Sudeste e a Este 
(Freguesias de Ançã, Portunhos e Murtede) e no extremo Norte do Município (Freguesia de 
Covões). Nestas áreas concentram-se áreas de declives superiores a 5º. 
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Figura 8 – Mapa de declives do Concelho de Cantanhede 
 
A rede hidrográfica do Concelho de Cantanhede divide-se em duas bacias hidrográficas 
principais: a do Vouga que ocupa cerca de 80% do território concelhio (zona norte, noroeste, 
nordeste e sudoeste) e a do Mondego, que abrange o restante território (região sudeste). 
Pertencentes à bacia hidrográfica do Vouga, inserem-se os rios Levira, Boco e a Vala da Veia, 
afluentes da sua margem Sul. Estes rios caracterizam-se por caudais longos, pouco ramificados, 
com baixas quantidades de água (terrenos maioritariamente arenosos que favorecem a 
infiltração), embora esta seja mais significativa nos vales abertos, dando por vezes, origem a 
formações lagunares, devido à dificuldade de escoamentos das águas. À bacia hidrográfica do 
Mondego pertence a ribeira de Ançã, de menor extensão mas com vale estreito e encaixado, 
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com declives da ordem dos 15% e com um caudal muito variável consoante as épocas do ano. 
As restantes linhas de água têm pouco significado em termos de caudal torrencial.  

Entre as nascentes mais importantes destacamos as de Olhos da Fervença, Ançã, Fervença e 
Sete Fontes, pelo volume do seu caudal e a de Montouro, em Pedrinhas, na freguesia de 
Covões, pelas suas potencialidades minerais. Ainda de salientar, as lagoas da Tocha e de 
Febres como importantes bacias de recepção da água proveniente das precipitações. 

O Município de Cantanhede fica localizado numa área de baixa altitude (Figura 9), e sem 
observar qualquer obstáculo na deslocação das massas de ar marítimas para Oriente, 
apresentando um clima temperado com características mediterrâneas – Verões quentes e secos, 
luminosidade forte, com grande insolação, sem precipitação ou com valores relativamente baixos 
e Invernos que se apresentam francamente moderados. Esta moderação deve-se, no essencial, 
à influência marítima (proximidade do Oceano Atlântico) que exerce um efeito regulador da 
atmosfera, desempenhando igualmente, um efeito amenizador do clima de características 
Mediterrâneas, como uma menor variação da amplitude térmica anual, Invernos mais húmidos e 
Verões não tão quentes e secos.   
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Figura 9 - Esboço Hipsométrico do Concelho de Cantanhede 

 
Os ventos predominantes são provenientes do quadrante noroeste, que apesar de não terem 
influência significativa no estado do tempo, poderão contribuir para a ocorrência dos elevados 
valores de humidade atmosférica. 

Como já foi referido anteriormente, o povoamento e uso do solo relacionam-se directamente com 
a litologia existente, verificando-se, extensas manchas de floresta a Ocidente do Município, o 
domínio das vinhas a Oriente e, a Sul, um uso de solo mais variado, com espécies arbustivas e 
floresta relacionada directamente com o tipo de solo. 

A floresta é o elemento predominante da paisagem do Município (Figura 10), abrangendo 53,5% 
da área concelhia (21000ha), sendo que as espécies mais significativas são o pinheiro bravo 
(Pinus pinaster) e o eucalipto (Eucalyptus globulus) que ocorrem normalmente sob a forma de 
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povoamentos puros, com objectivo de produção, exceptuando-se apenas o caso das dunas com 
função de protecção. De realçar também algumas manchas de Carvalhal Clímace nas zonas de 
Portunhos, Ançã e Pena, consideradas de interesse, uma vez que representam a floresta 
autóctone mediterrânea, com importância relevante na biodiversidade florística e faunística. 

 

 

Figura 10 – Mapa do Uso do Solo do Concelho de Cantanhede 
 
 

A área agrícola do Município também tem uma elevada representatividade, localizando-se, 
principalmente, em redor dos aglomerados populacionais. A actividade agrícola do concelho 
assenta essencialmente na pequena exploração, na policultura intensiva associada à actividade 
leiteira e à cultura da vinha. As áreas de cultura da vinha estão situadas sobretudo nas grandes 
manchas dos calcários, que abrangem as freguesias de Cantanhede, Cadima e Outil na zona SE 
do concelho e as freguesias de Sepins, Bolho e Murtede na zona NE do concelho. Apesar da 
área sul do concelho ser a zona nobre da vinha, esta cultura aparece um pouco por todo o 
território concelhio. 
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3. Caracterização Socioeconómica 

 
O Município de Cantanhede apresenta uma localização privilegiada no Centro Litoral entre as 
principais áreas urbanas (Aveiro a Norte e Coimbra e Figueira da Foz a Sul) com as quais 
mantém fortes relações funcionais (mais expressivas no caso de Coimbra e Figueira da Foz).  

Por outro lado, este Município insere-se num território (Centro Litoral) que apresenta uma forte 
dinâmica, quer em termos populacionais, com acréscimos expressivos de população residente 
na década de noventa, quer económicos, com predomínio de actividades terciárias a que 
acrescem, no caso dos Municípios da Sub-região do Baixo Vouga, também as industriais. 

A freguesia sede de Município (Cantanhede) assume-se como a mais populosa, distinguindo-se 
claramente das restantes. Com efeito, sendo a evolução da população diferenciada nas 19 
freguesias desde 1991, e apesar de se verificar um acréscimo de população em 10 das 19 
freguesias do Município, a freguesia sede representava 18,6% da população residente, em 2001, 
correspondentes a 7066 habitantes. Por comparação, em 1991, o total de residentes era de 6322 
e o peso relativo de 17,0% (Quadro IV e Figura 11).  

Um segundo grupo é formado pelas Freguesias da Tocha, Febres e Cadima, contíguas à 
Freguesia de Cantanhede. Estas freguesias representam, em 2001, cerca de 27,6% dos 
residentes num total de 10448 habitantes (4016, 3594 e 3216 residentes, respectivamente). 
Ançã, Covões e Sanguinheira constituem um terceiro grupo com pesos populacionais relativos 
semelhantes. Com efeito, representam 6,8%, 6,5% e 5,7% dos residentes, a que correspondem 
respectivamente 2579, 2468 e 2158 indivíduos.  

Regista-se um padrão territorial polarizado sobretudo pela freguesia sede de Município e pelas 
freguesias contíguas (Febres e Covões a Norte, Cadima e Ançã a Sul e Sanguinheira e Tocha a 
Oeste). No caso das Freguesias de Febres, Cadima e Covões os maiores quantitativos 
populacionais descritos parecem capitalizar as vantagens da posição privilegiada à sede de 
Município, Sanguinheira pela proximidade quer a Cantanhede quer à Tocha, beneficia 
duplamente da localização. Se de uma forma global as relações funcionais a Coimbra são 
evidentes, Ançã, tendo em atenção a localização e a acessibilidade a Coimbra (reforçada pela 
A14), tem motivado uma procura crescente de habitação em função dos valores praticados na 
maior cidade do Centro do país. 
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Quadro IV - População residente por freguesia no Município de Cantanhede, em 1981, 1991 e 2001. 

 
Freguesias 1981 1991 2001

Ançã 2507 2387 2579
Bolho 1079 946 943
Cadima 5604 3254 3216
Camarneira 0 797 870
Cantanhede 7534 6322 7066
Cordinhã 1140 1133 1141
Corticeiro de Cima 0 838 858
Covões 3332 2535 2468
Febres 5463 3159 3594
Murtede 1626 1606 1530
Ourentã 1455 1427 1310
Outil 924 908 865
Pocariça 1208 1156 1163
Portunhos 1178 1194 1228
Sanguinheira 0 2169 2158
São Caetano 0 932 935
Sepins 1329 1276 1200
Tocha 4338 4369 4016
Vilamar 0 732 770

Total 38717 37140 37910  

 

 

Figura 11 – População Residente por Freguesias em 2001. 
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Numa análise da variação da população residente entre 1991 e 2001 (Figura 12), a tendência de 
concentração da população nas principais áreas urbanas confirma-se, sendo de registar uma 
variação positiva na freguesia de Cantanhede, Febres, Ançã, que corresponde aos aglomerados 
com maiores quantitativos populacionais, a par da freguesia da Tocha e, o caso com maior 
variação positiva, Camarneira. Esta freguesia, apresenta valores de variação positiva elevados, e 
isto deve-se pelo facto de no ano de 1991, a freguesia Camarneira ainda não tinha sido 
constituída como tal, estando inserida na freguesia de Covões. 

No que respeita a uma variação negativa da população, as freguesias que registaram maiores 
perdas de população foram a Tocha, Ourentã e Covões.  
 
 

 

Figura 12 – Variação da população residente entre 1991 e 2001. 
 
 
 

Os grupos etários (Quadro V e Figura 13) dos 0-14 anos e dos 15-24 anos são os menos 
representados neste Município, ambos com 14,0%. A população dos 65 e mais anos representa 
cerca de 20,0%, sendo o grupo etário dos 25-64 o mais representativo com cerca de 52%. 
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Verifica-se ainda, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), Recenseamento Geral 
da População e Habitação – 2001 (Resultados Definitivos), que o grupo etário dos 0-14 anos 
sofreu uma variação negativa de 23,3% e que o grupo etário dos 65 ou mais anos sofreu uma 
variação positiva de 25,9%. 

Há tendência para um progressivo aumento do processo de envelhecimento da população do 
Município. A freguesia que regista uma população mais envelhecida, tanto na 3ª como na 4ª 
Idade, é a de Cantanhede, que coincide com a freguesia com maiores quantitativos de 
população residente. Relativamente aos valores mais baixos, as freguesias com menor 
população na 3ª Idade são as freguesias de Corticeiro de Cima e de Vilamar, sendo que na 4ª 
Idade é a freguesia da Camarneira. 

 
Quadro V - Grandes grupos etários na Região Centro, em 1991 e 2001. 

 
Grupo Etário Nº de Habitantes %

0 – 14 5326 14
15 – 24 5302 14
25- 64 19710 52
65 e mais 7572 20  

 

 

Figura 13 - Pirâmide etária da população residente no Município de Cantanhede, de 1991 a 2001. 
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Relativamente aos sectores de actividade (Quadro VI), o Município de Cantanhede apresenta um 
processo activo de expansão económica. 

 
Quadro VI - População Empregada, segundo o sector de actividade (2001). 

 
Sectores de Actividade % de População
Primário 13,1
Secundário 35
Terciário 51,9  

 
 
O sector de actividade que emprega maior percentagem de população, é o sector terciário, com 
cerca de 51,9%. Os serviços relacionados com a actividade económica representavam 29,4% do 
emprego em 2001, enquanto que os serviços de natureza social apresentam um valor de 22,6% 
em 2001.  

O sector secundário ainda representa uma considerável percentagem da população empregada, 
35%, visível através do forte crescimento das quatro zonas industriais, nomeadamente 
Cantanhede, Murtede, Febres e Tocha.  

O sector primário é o menos representativo, cerca de 13,1% da população empregada. Destaca-
se a evolução ocorrida nas actividades do sector primário, com uma diminuição de 64,4% dos 
activos na década de noventa, correspondendo, ainda assim, em 2001 os empregados a 13,1% 
dos activos. Trata-se de actividades ligadas à agricultura e pecuária, sectores tradicionais no 
Município.  

 

4. Caracterização das Infra-estruturas 

O Município de Cantanhede apresenta uma rede viária relativamente bem distribuída pelas 19 
freguesias que o constituem. Ainda assim, a integração territorial e regional do Município parece 
prejudicada pela ausência de alterações de carácter estruturante, sobretudo nas infra-estruturas 
de transporte ferroviário. 

Relativamente à rede rodoviária, esta é constituída por vários eixos, cuja relevância é realizada 
em função da hierarquia (nacional, regional ou municipal) resultante da Rede Rodoviária 
Nacional (Figura 14). 

 



Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil 
2008 

Câmara Municipal de Cantanhede 

51

 
 

Figura 14 – Infra-estruturas ferro e rodoviárias do Município de Cantanhede. 
 
A A1 e a A14/IP3, que se localizam, respectivamente, no limite Oriental e no limite Sul do 
Município, apresentam-se como eixos de importância estratégica nacional. 

O IC1, ou A17, integra a rede viária complementar, estabelecendo a ligação do Município com os 
centros urbanos de influência municipal ou supra-municipal, nomeadamente Aveiro, Figueira da 
Foz e Leiria, atravessando o Município com uma direcção aproximadamente Norte-Sul, servindo 
sobretudo o sector ocidental e particularmente a Freguesia da Tocha.  

A EN234 funcionou, desde sempre, como o principal acesso entre Mira, Cantanhede e Mealhada 
e, ao atravessar transversalmente o território municipal, é um elo fundamental de ligação entre a 
sede de Município e as Freguesias de São Caetano, Corticeiro de Cima, Vilamar, Febres, 
Ourentã, Murtede e Sepins. De importância significativa é também a variante EN234-1, ao 
efectuar a ligação com a Freguesia de Ançã, seguindo depois para o Município de Coimbra, 
através da Geria, assegurando as ligações diárias entre Cantanhede e Coimbra. 

 

 



Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil 
2008 

Câmara Municipal de Cantanhede 

52

A EN334 estabelece a ligação entre Cantanhede e os Municípios vizinhos de Mira e Anadia, 
sendo também fundamental na ligação entre as Freguesias de Corticeiro, Febres, Covões e 
Camarneira.  

Quanto à EN335 que atravessa o Município com uma direcção aproximada Norte-Sul, efectua a 
ligação aos Municípios de Anadia e Montemor-o-Velho, desempenhando um papel importante na 
ligação das Freguesias de Cadima, Cantanhede, Pocariça, Camarneira e Covões. De referir 
ainda a sua variante, a EN335-1 dada a sua importância, enquanto acesso principal à Praia da 
Tocha. 

A EN109 estabelece ligação entre Leiria e Espinho, sendo actualmente substituída em 
determinados sectores pela A17. A EN109 atravessa o concelho na freguesia da Tocha, sendo 
uma via de importantes fluxos inter e intra municipais. 

Em termos de acessibilidades ferroviárias, o Município é servido pela linha da Beira Alta, que 
atravessa todo o sector Sueste (Freguesias de Cadima, Cantanhede, Ourentã, Cordinhã e 
Murtede), embora deva ser reconhecido que se trata do seu troço menos importante, de ligação 
entre Figueira da Foz e Pampilhosa. No momento presente esta linha tem uma importância 
diminuta e apresenta-se mesmo com grandes deficiências e problemas, nomeadamente no que 
se refere ao seu estado de conservação, à necessidade da sua electrificação e ao nível dos 
tempos de percurso, factores que a tornam pouco atractiva tanto para o transporte de 
passageiros como de mercadorias. 

Relativamente à rede eléctrica verifica-se, no Município de Cantanhede, a existência da rede de 
alta tensão que se estende pelo Município, desde a freguesia da Tocha até Sepins, contornando 
o centro urbano de Cantanhede (Figura 15). 
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Figura 15 – Infra-estruturas ferro e rodoviárias do Município de Cantanhede 

 
A rede de média tensão encontra-se relativamente dispersa por todo o Município, estabelecendo 
ligações com as várias freguesias.  
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Na freguesia de Cantanhede, verifica-se a existência de 6 postos de corte, 1 na Zona Industrial 
de Cantanhede, 1 na freguesia de Cadima, nomeadamente nos Olhos da Fervença, e 1 na 
freguesia de Sepins. 

Os postos de abastecimento de combustíveis distribuem-se desigualmente pelo Município, 
verificando-se a sua convergência ao longo dos principais eixos rodoviários, nomeadamente a 
N109, a N234 e N234-1. A freguesia de Cantanhede regista a presença de 4 postos de 
abastecimento, sendo esta a freguesia com mais postos de abastecimento do Município (Figura 
16). 

Em relação aos depósitos de gás, verifica-se a sua existência junto dos postos de 
abastecimento, bem com em escolas e instituições de apoio social. 

 

Figura 16 – Localização dos postos de abastecimento de combustível  
 

Os agentes de protecção civil localizam-se na freguesia de Cantanhede, sede do Município. 

Os estabelecimentos de saúde do Município de Cantanhede englobam o Hospital Arcebispo 
João Crisóstomo, na freguesia de Cantanhede, e o Centro de Medicina de Reabilitação da 
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Região Centro - Rovisco Pais, na freguesia da Tocha. No entanto, o Município conta ainda com o 
apoio dos centros de saúde existentes nas diversas freguesias municipais. 

 

5. Caracterização do Risco 

 
5.1 Análise do risco 

 

Os riscos naturais no Município de Cantanhede abrangem os incêndios florestais, cheias e 
inundações, ondas de calor e vagas de frio, contaminação de aquíferos, e gripe aviária. 
Enquanto os riscos humanos relacionam-se com acidentes graves de tráfego, incêndios urbanos 
e industriais, acidentes em estabelecimentos industriais perigosos e no transporte de 
substâncias perigosas, e colapso de estruturas.  

 

 - Riscos Naturais: 

 
Incêndios Florestais  

A floresta constitui uma das maiores riquezas naturais do Município, não só pela importância 
económica que directa e indirectamente representa, como também pelos contributos concedidos 
ao equilíbrio ambiental e à beleza paisagística de algumas zonas.  

Parte do Município de Cantanhede está classificado como Rede Natura 2000 - Sítio Dunas de 
Mira, Gandâra e Gafanhas que é formado por um cordão dunar litoral contínuo no qual se 
destaca, pela sua representatividade de florestas dunares de Pinus Pinea e Pinus Pinaster. 

Uma vez que a floresta do Município de Cantanhede ocupa uma área de cerca de 21.000ha, o 
risco de incêndio florestal é um dos que maior atenção suscita aos agentes de protecção civil. 
Contudo, analisando a cartografia de perigosidade de incêndio florestal vemos que não é uma 
situação com grande índice de perigosidade, exceptuando alguns sectores em Ança, Tocha, 
Murtede e Covões (Figura 17). 
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Figura 17 - Perigosidade de Incêndio Florestal no Município de Cantanhede. 
 
 
No Município predomina uma grande densidade de coberto florestal, nomeadamente com 
resinosas. Estas características criam mantas mortas muito espessas, acumulação significativa 
de material combustível, que justificam o grau de perigosidade de incêndio florestal.  

A perigosidade de incêndio florestal no Município corresponde à freguesia da Tocha, pela 
extensão florestal e densidade florestal, assim como Ançã - Portunhos, e Pocariça - Bolho, pela 
sua exposição e declive.  

 

 
Ondas de Calor e Vagas de frio 
A ocorrência de uma onda de calor ou uma vaga de frio, constitui um risco reduzido para o 
Município de Cantanhede, sem, no entanto, se dever a características específicas do mesmo. 

Uma Onda de Calor caracteriza-se por temperaturas máximas superiores à média usual para a 
época, durante um período longo de dias. Sem as devidas precauções pode provocar lesões 
irreversíveis, devido à desidratação, e, em alguns casos, pode mesmo, levar à morte.  
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Junho é o mês de Verão em que as ondas de calor ocorrem com maior frequência em Portugal 
Continental, como tal, neste período as vulnerabilidades aumentam. 

As Vagas de Frio são perigosas por, normalmente, estarem associadas a quebras de 
temperatura bruscas, podendo estar igualmente associadas a outros fenómenos meteorológicos, 
como ventos fortes ou a formação de gelo. 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. 

Qualquer pessoa pode ser susceptível aos efeitos do calor, particularmente durante uma onda 
de calor, mas são especialmente vulneráveis: 

• Crianças nos primeiros anos de vida; 
• Pessoas idosas; 
• Pessoas com doenças crónicas − cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes, 

alcoolismo, etc.; 
• Pessoas acamadas; 
• Pessoas que tomam medicamentos anti-hipertensores, anti-arrítmicos, diuréticos, 

anti-depressivos, neurolépticos, etc.; 
• Pessoas com problemas de saúde mental; 
• Pessoas obesas; 
• Trabalhadores manuais muito expostos ao calor; 
• Pessoas que vivem em casas com más condições. 

 
 
Cheias e Inundações 
Segundo a Protecção Civil, as cheias são fenómenos naturais extremos e temporários, 
provocados por precipitações moderadas e permanentes ou por precipitações repentinas e de 
elevada intensidade. Este excesso de precipitação faz aumentar o caudal dos cursos de água, 
originando o transbordo do leito normal e a inundação das margens e áreas contíguas.  

A Figura 18 representa as áreas de infiltração máxima da REN (Reserva Natural Ecológica) e os 
leitos de cheia dos principais cursos de água. Esta permite estabelecer a relação entre estes 
dois factores de modo a determinar o risco de cheia e inundação. 
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Figura 18 – Rede Hidrográfica e sectores de máxima infiltração 

 

No caso de inundação são as áreas de menor altitude, na confluência dos cursos de água e nas 
imediações das lagoas, que vão adquirir maior importância. Estas correspondem a áreas de 
acumulação de água do escoamento superficial proveniente da precipitação, que associado a 
um difícil escoamento, natural ou artificial, e/ou difícil infiltração (características dos materiais ou 
nível de saturação), as predispõem para áreas potencialmente inundáveis (Figura 19). 

 

. 
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Figura 19 – Zonas Inundáveis 

 
 
As áreas que registam maior susceptibilidade para a ocorrência de inundações são junto ao 
Concelho de Mira, quando a Ribeira da Corujeira, que tem origem no concelho de Montemor-o-
Velho, e a Vala da Veia (continuação da Ribeira da Varziela), se unem, mas também ao longo 
dos cursos das principais ribeiras, lagoas e, pontualmente, nas ribeiras secundárias. 
 
 
Risco de Tsunami 
Os tsunamis são fenómenos hídricos que têm a sua principal génese em sismos ocorridos em 
domínios oceânicos, e formando-se a partir de acidentes geológicos que modificam a topografia 
do fundo dos mares. Estes deslocamentos bruscos podem produzir, em certas circunstâncias, 
movimentações e turbulências nas profundidades oceânicas de grande volume e amplitude e 
chegam a atingir grande velocidade de propagação. A previsão exacta do risco sísmico ou de um 
possível Tsunami, ainda não é possível. 

As zonas mais susceptíveis são as zonas de costa e estuários, assim como as áreas de menor 
altitude. No Município de Cantanhede as vulnerabilidades localizam-se no litoral, relacionando-se 
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principalmente com o povoamento da Praia da Tocha, que se encontra a cotas inferiores a 12m. 
No Município não há registos, históricos ou actuais, de antecedentes de Tsunamis.  

 

 
Risco de Erosão Litoral 
A zona centro da orla costeira portuguesa é continuamente ameaçada por erosão através de 
galgamentos marinhos persistentes. A fragilidade geológica, aliada a um clima de agitação 
marítima, com um leque de rumos muito aberto e elevada energia associada, e a uma 
diminuição da adição de sedimentos à costa, origina um processo erosivo de grande intensidade, 
que podem provocar importantes e irreversíveis perdas de território e prejuízos para os habitats 
naturais e a actividade humana, colocando mesmo em risco importantes aglomerados urbanos 
costeiros. Assim sendo, são as áreas litorais que apresentam maior susceptibilidade.  

O Município de Cantanhede apresenta um risco elevado de erosão litoral, sendo o sector 
costeiro que se prolonga desde o Município da Figueira da Foz ao de Mira, o único em que este 
ocorre. 

 
 
Contaminação dos Aquíferos 
Em 1961, a Organização Mundial de Saúde deu a seguinte definição relativa à poluição das 
águas doces: "Um curso de água considera-se poluído logo que a composição ou estado da 
água são directa ou indirectamente modificados pela actividade humana, de tal maneira que a 
água se presta menos facilmente às utilizações que teria no seu estado natural". Esta definição 
inclui as modificações das propriedades físicas, químicas e biológicas da água que a podem 
tornar salobra ou não utilizável para consumo nas actividades domésticas, industriais, agrícolas, 
entre outros. 

Embora a poluição da água possa ser acidental, a maior parte das vezes resulta de 
escoamentos descontrolados de origens diversas. As principais fontes poluidoras são: 

• Águas residuais urbanas; 
• Águas de origem industrial, que são a principal fonte de poluição das águas dos 

rios; 
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• Poluição de origem agrícola, proveniente essencialmente de certos produtos 
utilizados na agricultura, como os adubos, insecticidas e dejectos de origem animal. 

 
A água subterrânea é poluída, directa ou indirectamente, pela contaminação de diversas 
substâncias que são prejudiciais à saúde dos organismos e que reduzem a sua utilidade. A 
poluição das águas subterrâneas é especialmente traiçoeira por não ser visível. As principais 
fontes poluidoras são:  

• Substâncias como pesticidas ou herbicidas utilizados na agricultura; 
• Metais pesados, tais como o mercúrio, o chumbo, o crómio, o cobre e o cádmio, 

que podem ser concentrados nos aquíferos a partir de depósitos de lixo, ou 
arrastados até ao aquífero através da chuva; 

• Resíduos líquidos e sólidos existentes em depósitos, bem como resíduos de 
escoamentos urbanos; 

• Resíduos eliminados pelas indústrias; 
• As estações de abastecimento de gasolina são, geralmente, fontes poluentes da 

água subterrânea, assim como os líquidos que são armazenados em fossas, desde 
que atinjam terrenos permeáveis. 

As áreas expostas a qualquer um destes factores está potencialmente sujeita a contaminação, 
quer seja dos aquíferos superficiais, quer dos subterrâneos. No entanto, devido às 
características do solo, os calcários e areias representam uma susceptibilidade acrescida no que 
respeita a contaminação de aquíferos subterrâneos. 
 

- Riscos Humanos/Tecnológicos 

 
Gripe das Aves 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gripe aviária é uma doença contagiosa causada 
por um vírus que normalmente infecta só aves e, menos comum, suínos. Todas as espécies de 
aves são consideradas susceptíveis, no entanto, as aves domésticas são especialmente 
vulneráveis à infecção que pode rapidamente alcançar proporções epidémicas.  

Existe o risco de a doença se propagar a outras regiões ou através da passagem e adaptação a 
humanos. Particularmente alarmante, em termos de riscos para a saúde humana, é a detecção 
de uma estirpe altamente patogénica, conhecida como H5N1.  
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A propagação da doença apresenta um carácter sazonal, uma vez que, durante o Outono e 
início do Inverno, decorrem as habituais migrações naturais de aves provenientes de outras 
regiões. São estes fluxos migratórios de aves que constituem um significativo factor de risco. 
Assim, áreas como as lagoas, locais preferenciais de recepção para as aves migratórias, são as 
áreas de maior susceptibilidade para o risco de gripe das aves. Considerando ainda que a 
doença é transmissível às aves domésticas, os aviários, são também áreas de risco. 

No Município de Cantanhede, as susceptibilidades localizam-se sobretudo em torno dos aviários 
e nas principais lagoas do Município, nomeadamente as Lagoas da Tocha, de Febres e os Olhos 
de Fervença. No entanto, deve-se considerar a importância de áreas de risco integradas nos 
limites dos Municípios vizinhos, porque em caso de detecção de um foco de gripe aviária, é 
necessário o estabelecimento de uma zona de protecção (raio de pelo menos 3km) e de uma 
zona de vigilância (raio de pelo menos 10km), que podem afectar o Município de Cantanhede. 
Neste caso, as principais áreas de risco são as lagoas de Mira (Concelho de Mira), as lagoas de 
Moitão e Jincosa (Concelho de Vagos) e as lagoas da Vela e Braças (Concelho Figueira da Foz). 

 
 
Incêndios urbanos e industriais 
O incêndio urbano é geralmente uma situação que exige o recurso a medidas excepcionais para 
repor a normalidade das condições de vida nas zonas atingidas. 
As vulnerabilidades e susceptibilidades dos incêndios urbanos correspondem a: 

• Edifícios de grande altura; 
• Locais de armazenamento de combustíveis; 
• Núcleos urbanos antigos; 
• Instalações de prestação de cuidados de saúde com acamados; 
• Estabelecimentos escolares; 
• Hotéis; 
• E lares de idosos. 

 

Os incêndios industriais apresentam diversas causas, normalmente relacionadas com as 
actividades existentes. As fontes de ignição mais comuns são de origem térmica (fósforos, 
cigarros, fornos, soldadura, viaturas a gasolina ou gasóleo), de origem eléctrica (interruptores, 
disjuntores, aparelhos eléctricos defeituosos, electricidade estática), de origem mecânica 
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(chispas provocadas por ferramentas, sobreaquecimento devido à fricção mecânica), ou de 
origem química (reacção química com libertação de calor, reacção de substâncias auto-
oxidantes).  

No entanto, um aspecto a considerar, é facto da localização de algumas empresas, 
nomeadamente nas Zonas Industriais, poderem desencadear o “efeito dominó”, causando assim 
grandes impactos nas indústrias e ambiente, bem como, a existência, no Município de indústrias 
que ainda se localizam no interior dos aglomerados populacionais. 

O Município de Cantanhede apresenta um tecido industrial considerável, com quatro Zonas 
Industriais: Zona Industrial de Cantanhede, Zona Industrial de Febres, Zona Industrial da Tocha 
e Núcleo Industrial de Murtede (Figura 20). 

 

Figura 20 – Zonas Industriais do concelho de Cantanhede. 
 
 
A Zona Industrial de Cantanhede situa-se a cerca de 500 metros do perímetro urbano da cidade 
de Cantanhede, estando dividida em várias unidades operativas. Encontram-se instaladas ou em 
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fase de instalação cerca de 55 empresas de diversos sectores de actividades. Algumas das 
indústrias localizadas na ZI de Cantanhede, podem constituir um risco de acidente industrial, tais 
como, concessionários de gás engarrafado, indústrias de móveis e madeiras e o parque 
tecnológico de Cantanhede. 

A Zona Industrial de Febres, de mais reduzida dimensão que a ZI de Cantanhede, com cerca de 
14 empresas instaladas ou em fase de instalação, também elas de diversos sectores de 
actividade. Também aqui se verifica a maior importância de indústrias de madeiras. 

A Zona Industrial da Tocha é a de menor dimensão, onde se encontram já instaladas ou em fase 
de instalação cerca de 7 empresas de diversos sectores de actividade. Nesta ZI, apenas uma 
indústria de colas parece representar risco suficiente, assim com a Lactogal, e algumas 
serrações, fora da ZI.  

O Núcleo Industrial de Murtede integra o Parque Industrial da Bairrada. Este Núcleo, tem 
instaladas ou em fase de instalação cerca de 11 empresas de diversos sectores. Apenas um 
depósito de gás, localizado na MAHLE, uma fábrica de componentes para motores, parece 
representar algum risco. As restantes empresas aí localizadas, não apresentavam risco de 
acidente industrial. 

Um aspecto que deve ser realçado, é o de diversas industrias, nomeadamente serrações, se 
localizarem dispersas pelo Município, e em alguns casos dentro ou nas imediações de 
aglomerados populacionais. Estas, dado o material com que trabalham são susceptíveis de 
desencadear um incêndio. 

 
 
Acidentes em estabelecimentos industriais perigosos 
Segundo a Protecção Civil, um acidente grave é um acontecimento, como uma emissão de 
substâncias, um incêndio ou uma explosão de proporções graves, resultante de 
desenvolvimentos inesperados, ocorridos durante o funcionamento de um estabelecimento, que 
constitua perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana e/ou para o ambiente e que 
envolva uma ou mais substâncias perigosas. 



Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil 
2008 

Câmara Municipal de Cantanhede 

65

As empresas consideradas de nível de perigosidade elevado, segundo o Decreto-Lei nº. 204/93 
de 3 de Junho, têm de elaborar um estudo de Segurança Aprofundado e o seu respectivo Plano 
de Emergência Interno. 

Para efeitos de emergência por parte de entidades públicas, só são considerados os acidentes 
industriais que pela sua dimensão, extravasem os limites das respectivas instalações industriais. 

Os acidentes industriais graves, traduzidos em grandes incêndios, explosões e libertações de 
gases tóxicos, ou derrame de substâncias perigosas, podem ocorrer quando se produzem, 
transformam, tratam ou armazenam substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas.  

No caso de incêndios e explosões, as ondas de radiação térmica e de sobrepressão são 
causadoras de danos na população e no património edificado, podendo atingir distâncias 
relativamente grandes.  

Quando se verifica a libertação de gases tóxicos é a população que apresenta maior 
vulnerabilidade, enquanto que o património edificado não será praticamente afectado. Quando 
os gases tóxicos são mais densos que o ar, a área atingida é em função da quantidade de 
produto e da direcção do vento. 

No caso de derrames de substâncias perigosas será principalmente afectado o ambiente, 
nomeadamente os recursos hídricos e o solo. 

No Município de Cantanhede, os estabelecimentos industriais não podem ser considerados 
verdadeiramente perigosos, uma vez que, no Município apenas se regista uma indústria de colas 
(Zona Industrial de Tocha), que pode representar um risco maior. No entanto, no Município, 
existem várias serrações que constituem, como já foi referido, um risco elevado de incêndio 
industrial. Um aspecto a ser considerado, é facto da localização de algumas empresas, 
nomeadamente nas Zonas Industriais, poderem desencadear o “efeito dominó”, causando assim 
grandes impactos nas indústrias e ambiente.  

Para além destes, a existência de depósitos de gás e postos de abastecimento dispersos por 
todo o Município, relativamente perto ou mesmo inseridos nos núcleos urbanos, aumentam as 
vulnerabilidades do risco de acidentes perigosos. 
No entanto, no Município não existem no momento empresas abrangidas pela obrigatoriedade 
de apresentação da Notificação de Segurança. 
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Acidentes graves de tráfego 

Os acidentes de tráfego são essencialmente causados por erros de condução, envelhecimento 
do parque automóvel, e o mau estado das vias rodoviárias e ferrovias, no entanto a situação 
atmosférica adversa, assim como a má visibilidade, têm uma pequena influência nos acidentes.  

A rede rodoviária municipal encontra-se relativamente bem distribuída pelo Município, 
caracterizando-se pela sua densidade, nomeadamente no que diz respeito a estradas municipais 
e florestais. 

A nível de acessibilidades e produtores de tráfego, destacam-se as A1, A14 e A17, assim como 
a N234 e N234-1, a N109 e a N335-1. Estas acabam por centralizar grande parte do tráfego 
originado pelas migrações pendulares diárias. Esta razão e as características próprias das vias 
(limites de velocidade e condições do pisos, essencialmente), tornam as mais susceptíveis a 
acidentes graves de tráfego. 

No que diz respeito à linha de caminho de ferro, o Município é atravessado pela Rede Ferroviária 
Secundária – Ramal da Pampilhosa. A linha apresenta-se com problemas de conservação e falta 
de electrificação no percurso, sendo que, apesar de no Município existirem apenas 5 estações, 
as vulnerabilidades centram-se, sobretudo, nas passagens de nível existentes (15). 

 
 
Colapso de estruturas 
No “Regulamento de segurança e acções para estruturas de edifícios e pontes” - Decreto-Lei 
Nº235/83, de 31 de Maio, são definidas as várias acções a que as estruturas podem ser 
submetidas, considerando acções permanentes com valores quase constantes, acções 
variáveis, como sobrecargas e acções acidentais, choques, explosões, e incêndios.  

O colapso de estruturas pode ser definido pela perda gradual de capacidade resistente duma 
estrutura, cujo processo é iniciado por rotura localizada que origina o posterior colapso duma 
parte ou de toda a estrutura. Como tal, as causas para o colapso de uma estrutura deve-se a um 
cálculo deficiente, a uma deficiente construção, a uma deficiente avaliação das acções ou das 
suas combinações. 

No Município não há registo de ocorrências significativas de colapso de estruturas. 
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Acidentes no transporte de substâncias perigosas    
Um acidente no transporte de substâncias perigosas origina risco de explosão e potencial perda 
de contenção da mercadoria, permitindo o contacto da mercadoria, potencialmente tóxica, com o 
Homem. O risco destes acidentes é em função de determinadas variáveis que estão ligadas: 

• À localização das empresas que as produzem, armazenam e comercializam; 
• Aos trajectos utilizados; 
• À intensidade de tráfego automóvel; 
• À frequência de circulação dos veículos de transporte; 
• Às quantidades transportadas; 
• Ao perigo inerente aos próprios produtos. 

A realização de transporte de mercadorias perigosas está condicionada em certos aspectos: o 
cumprimento de determinadas condições de segurança por parte dos expedidores e dos 
proprietários dos veículos, assim como os fabricantes de embalagens, grandes recipientes para 
granel (cisternas) e veículos; os condutores de veículos pesados que transportem mercadorias 
perigosas têm de possuir uma formação específica, bem como possuir boas condições físicas e 
psíquicas, bem como respeitar a regulamentação relativa ao número máximo de horas de 
condução contínua e o tempo mínimo de repouso. 

O "Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada - RPE" (Decreto-
Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio) e o Código de Estrada, constituem a regulamentação de base 
para o transporte de mercadorias. O regulamento estabelece disposições, para cada mercadoria, 
agrupando-as em diferentes classes. 

O produto transportado é identificado pelo seu nome (ordem alfabética), e pelo número ONU 
(Quadro VI). A sinalização prevista para veículos - cisterna de mercadorias perigosas baseia-se 
num Painel Laranja, sobre os quais figura, na parte superior, o número identificativo do perigo e 
na parte inferior o número identificador da matéria; etiquetas de perigo e, se for o caso, indicação 
de Perigo de Explosão, quando se transporta explosivos acima de uma certa quantidade. 

Os painéis devem ser colocados à frente e atrás dos veículos, com as dimensões 
regulamentares. 
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Quadro VI – Classificação da ONU para o Transporte de Matérias Perigosas 

CLASSES 
1a - 1b - 1c 

Matérias e objectos explosivos, objectos carregados com matérias explosivas; 
inflamadores, peças de fogo-de-artifício e mercadorias similares. 

CLASSE 2 Gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos sob pressão 
CLASSE 3 Matérias líquidas inflamáveis 
CLASSE 4.1 Matérias sólidas inflamáveis 
CLASSE 4.2 Matérias sujeitas a inflamação espontânea 
CLASSE 4.3 Matérias que em contacto com a água libertam gases inflamáveis 
CLASSE 5.1 Matérias comburentes 
CLASSE 5.2 Peróxidos orgânicos 
CLASSE 6.1 Matérias tóxicas 
CLASSE 6.2 Matérias infecciosas ou repugnantes 
CLASSE 7 Matérias radioactivas 
CLASSE 8 Matérias corrosivas 

 
 
 

Poluição Marítima 
De uma maneira geral, toda a poluição do litoral, afecta significativamente o ambiente 
(ecossistema ribeirinho e a paisagem), cujos reflexos se fazem sentir imediatamente nas 
actividades económicas dele dependente (pesca e turismo). 

Ao longo da costa portuguesa existem dois corredores de tráfego marítimo (um ascendente e 
outro descendente), onde navegam os navios oriundos do Mediterrâneo e do Atlântico Sul com 
destino aos portos do Norte da Europa e vice-versa. Para além destes navios, muitos outros 
passam junto da nossa costa para praticarem os portos portugueses. 

A ocorrência de situações de derramamento de produtos provenientes do transporte via 
marítima, nomeadamente de navios tanque é real e será sempre uma situação a considerar. 
Sendo o turismo um dos factores de desenvolvimento do Concelho, qualquer perturbação da 
exploração turística do seu litoral, por motivo de uma maré negra, é considerada de gravidade 
alta. 
Num cenário de tal natureza, compete à Autoridade Marítima a coordenação da emergência, não 
obstante o Município e entidades elencadas neste plano se devam articular e empenhar no 
respectivo combate. 
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5.2 Análise das vulnerabilidades 
 
Incêndios Florestais  
Os incêndios florestais são, como já foi referido anteriormente, o risco mais importante do 
Município, assim como aquele que detém mais vulnerabilidades. 

As vulnerabilidades humanas intrínsecas aos incêndios florestais relacionam-se com os 
aglomerados populacionais que se localizam junto às áreas de risco. Por outro lado, importa 
conhecer as características da população residente. Neste caso, as freguesias com maiores 
quantitativos populacionais e com um índice de envelhecimento mais elevado, correspondem às 
áreas mais vulneráveis, sendo que, no caso do Município de Cantanhede estas correspondem 
às freguesias da Tocha e Covões. Por outro lado, importa conhecer a existência ou não de 
habitações isoladas, que também se relaciona directamente com o índice de envelhecimento. 
Neste caso, destacam-se as freguesias de São Caetano e Outil, como sendo as que têm maior 
índice de envelhecimento e menores quantitativos de população residente. 

 

Risco de Erosão Litoral 
O risco de erosão litoral afecta os sectores litorais, logo as vulnerabilidades físicas relacionam-se 
com as fragilidades biológicas dos ambientes litorais, bem como o risco que existe sobre o 
construído.  

As vulnerabilidades humanas correspondem, maioritariamente, à existência de população na 
costa, nomeadamente, o aglomerado populacional da Praia da Tocha, uma vez que este é o 
único em situação de risco na costa do Município de Cantanhede. 

 

Contaminação dos Aquíferos 
As vulnerabilidades físicas, relativamente ao risco de contaminação dos aquíferos, 
correspondem principalmente às áreas calcárias de Ançã e aos Olhos da Fervença. Ambos os 
casos são vulneráveis pela sua riqueza em recursos aquíferos subterrâneos e pelas 
características litológicas locais. 

Estas vulnerabilidades são provocadas, principalmente, por práticas agrícolas incorrectas, no 
entanto a existência de outras fontes poluidoras (fábricas, águas residuais, entre outras), 
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originam mais vulnerabilidades, embora de menor grau devido à reduzida importância dos 
aquíferos existentes. 

 
Incêndios urbanos e industriais 
As vulnerabilidades físicas dos incêndios urbanos relacionam-se com a altura dos edifícios, a 
idade e o estado de conservação dos edifícios, e com o local de armazenamento de 
combustíveis. As vulnerabilidades humanas relacionam-se com as instalações de prestação de 
cuidados de saúde com acamados, estabelecimentos escolares, e lares de idosos. 

No risco de Incêndio Urbano, as principais áreas vulneráveis correspondem aos maiores núcleos 
populacionais das freguesias do Município, que possuem muitas vezes edifícios em mau estado 
de conservação e população idosa com dificuldades de movimentação.  

No risco de Incêndio Industrial, as vulnerabilidades relacionam-se com a proximidade da 
população aos possíveis locais de risco, nomeadamente zonas industriais e indústrias inseridas 
nos aglomerados. 

 
Acidentes no transporte de substâncias perigosas    
No Município de Cantanhede, as vulnerabilidades relacionadas com os acidentes no transporte 
de substâncias perigosas, correspondem à presença de 3 auto-estradas no Município, 
nomeadamente a A1, A14 e A17. Neste caso, as vulnerabilidades humanas relacionam-se com o 
tráfego de cada auto-estrada, bem como as populações residentes nas proximidades das 
mesmas. 

 

5.3 Estratégias para a mitigação de riscos 
 
A mitigação dos riscos no Município necessita do apoio de vários planos, estratégias, e 
legislação, que abordem as temáticas necessárias à redução dos diferentes riscos, 
nomeadamente: 

• PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de 
Cantanhede. Este prevê a execução de várias acções de prevenção, supressão, 
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reabilitação e coordenação dos meios e agentes, como iniciativas de mitigação dos 
incêndios florestais. De entre várias medidas, indicam-se: 

. Educar e sensibilizar as populações (a nível da limpeza da floresta, dos cuidados a 
ter durante queimadas, …); 

. Fiscalização e Vigilância móvel (GNR, Exército, Equipas de Sapadores, Grupo de 
Voluntários, …); 

. Protecção em zonas de interface urbano / floresta. 

 
• POOC – Planos de Ordenamento da Orla Costeira. Este incide sobre a defesa costeira 

e zonas de risco, visando a segurança de pessoas e bens, a manutenção/reabilitação 
de obras de defesa costeira, tentando reduzir o risco associado a áreas urbanas.  
 

. POOC Ovar – Marinha Grande – Este tem como objectivos: valorizar, diversificar e 
garantir os usos e as funções da orla costeira; proteger os ecossistemas naturais e 
assegurar a exploração sustentável dos recursos; melhorar as condições de vida 
das populações, reforçar e melhorar as infra-estruturas e equipamentos e promover 
uma oferta turística de qualidade; valorizar o actual tipo de povoamento, em 
respeito das dinâmicas costeiras, dos valores naturais e da minimização de riscos, 
e promover a articulação dos factores económicos e sociais. 

 
• PMOT – Planos Municipais de Ordenamento do Território: são instrumentos de 

natureza regulamentar, aprovados pelos municípios que estabelecem o regime de uso 
do solo, através da classificação (solo urbano e solo rural) e da sua qualificação, 
definindo modelos de evolução previsível de ocupação humana e de organização de 
redes e sistemas urbanos, parâmetros de aproveitamento do solo e garantia da 
qualidade ambiental. 

 

. PDM – Plano Director Municipal: estabelece a estratégia de desenvolvimento 
territorial, a política municipal de ordenamento do território e de urbanismo e outras 
políticas urbanas, articulando e as orientações estabelecidas pelo Instrumentos de 
Gestão Territorial (IGT) de âmbito nacional e regional, estabelecendo assim, o 
modelo de organização espacial do território, ao nível do município. 
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• REN – Reserva Ecológica Nacional: está delimitada na Planta de Condicionantes do 

Plano Director Municipal, tratando-se de uma restrição de utilidade pública. 

 
• Conselho Nacional de Segurança Rodoviária (CNSR) - elaboração do presente Plano 

Nacional de Prevenção Rodoviária (PNPR).  
 

6. Cenários 

Os cenários, num plano de emergência, destinam-se, a servir de exemplo para a intervenção no 
caso de manifestação de um risco no Município. No entanto, os cenários não devem ser 
generalizados para o Município inteiro, pois as características locais variam, alterando as 
particularidades das próprias ocorrências.  

O risco de incêndio florestal representa um risco para o Município de Cantanhede. A matriz de 
risco da ANPC (Figura 21), que relaciona a probabilidade/frequência com a 
gravidade/intensidade, permite determinar, que um sector de risco no Município, corresponde à 
freguesia da Tocha. Esta detém uma probabilidade elevada com uma gravidade acentuada. A 
probabilidade relaciona-se com o registo histórico de ocorrências deste risco neste sector, 
enquanto que a gravidade se relaciona com a afectação da população, que apesar de não 
ocupar uma área significativa, pode ser atingida. Põe-se, por exemplo, o caso de, em época 
balnear e de maior susceptibilidade a incêndio florestal, haver o isolamento de população num 
determinado lugar devido ao corte de vias de comunicação. 
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Figura 21 – Matriz de Risco da ANPC 

 
Um incêndio florestal na área da Tocha, que deflagre na floresta, pode ser rapidamente 
controlado, pelo recurso ao sistema da Rede de Postos de Vigia e pela rápida actuação dos 
meios de intervenção. 

Neste caso, as vulnerabilidades prendem-se com os habitantes locais das redondezas, assim 
como banhistas e/ou campistas, entre outros. 

Após ser dado o alerta, os meios de intervenção entram em acção, deslocando-se até à zona de 
deflagração, o mais de pressa possível.  

Na fase de emergência, os Agentes de Protecção Civil e os Organismos de Apoio, garantem o 
empenhamento das suas estruturas em ordem a executar as missões previstas. 

O diversos serviços e agentes de protecção civil organizam um registo para verificação de 
população desalojada. Após a emergência é necessário organizar acções de reinserção social, 
de forma permanente, até à desactivação do PMEPCC. 

As Autarquias Locais, a Cruz Vermelha, a Segurança Social, os Centros de Saúde e outras 
Organizações Voluntárias e Benévolas ficam encarregues de receber e encaminhar devidamente 
a população deslocada. 

A organização da resposta em caso de alerta de incêndio florestal processa-se da seguinte 
forma: 
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Figura 22 – Organização global da resposta 

 
 

• Na primeira intervenção: 

. A Brigada AGRIS A014; 
 Conta com 4 pessoas e com o seguinte material: 1 carrinha todo-o-

terreno, 1 Kit de primeira intervenção, batedores (abafadores), 2 
extintores de pó químico e outras ferramentas manuais (machado, 
enxada, etc.) 

. Os Corporações de Bombeiros; 
 Avançam para o local onde deflagra o incêndio, iniciando desde logo as 

acções da 1ª Intervenção. 

. As Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais; 
 A sua intervenção desencadear-se-á na dependência técnica da 

Direcção Geral dos Recursos Florestais, e na dependência operacional 
do Comandante de Operações de Socorro. 

. E a outras Equipas/Brigadas de primeira intervenção – Grupo de Intervenção, 
Protecção e Socorro (GIPS): 

 GNR - Dispõem de um Helicóptero Bombardeiro Ligeiro / Médio 
(HEBL/M) e de viaturas equipadas com Kits de 1ª intervenção.   
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 Os meios aéreos mais próximos do Concelho de Cantanhede são um 
Helicóptero Bombardeiro Ligeiro / Médio (HEBL/M) e um Aerotanque 
Ligeiro (AETL), estacionados no Aeródromo da Lousã. 
 

• A fase de Combate assenta em esquemas de formação e directivas de operação 
adequadas, contando com apoio dos: 

. Recursos dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede; 

. Recursos do Município de máquinas bulldozer, máquinas de rasto e porta máquinas 
existentes (Câmara Municipal de Cantanhede e particulares); 

. Meios municipais logísticos e de apoio ao combate; 

. Infra-estruturas de apoio ao combate; 

. À Rede de Pontos de Água (RPA); 

. Recurso a Maquinaria pesada e a meios privados de apoio ao combate. 
 

• A fase de Rescaldo é uma fase crucial do combate, pois permite evitar eventuais 
reacendimentos. Nesta fase intervém: 

. Os Bombeiros e a Brigada de vigilância AGRIS A014; 

. Na impossibilidade dos anteriores actuarem, o Comandante Operacional recorre a 
Brigadas de vigilância; 

. As Forças Armadas colaboram com as corporações de bombeiros em operações de 
rescaldo, no âmbito das suas missões específicas, segundo autorização do 
CEMGFA (Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas). 
 

• A fase de Vigilância Pós-Rescaldo: 

. É assegurada pelo responsável da operação através dos elementos dos bombeiros 
presente no Teatro de Operações (TO);  

. Assegura a permanência no terreno de Equipas / Brigadas de Sapadores Florestais, 
Brigadas AGRIS 3.4, elementos das FA, em articulação com as cadeias de 
comando próprias, ou outras qualificadas paro o efeito, até que se certifique não 
existirem sinais de actividade de combustão. 
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Numa intervenção no terreno, os agentes e entidades intervenientes devem dispor de 
informação sobre as características locais do território, assim como identificação das vias de 
intervenção principais. Neste caso, os agentes utilizarão a rede viária principal, nomeadamente a 
rede de estradas nacionais e municipais do Município para se deslocarem ao local da ocorrência, 
sendo que num incêndio florestal, é vital o bom conhecimento dos caminhos e acessos florestais, 
para uma boa coordenação dos meios de actuação. O tráfego normal e o seu policiamento são 
condicionados pelos Postos de Controlo de Tráfego (PCT), pertencentes à GNR. 

A evacuação da população procede-se para a Zona de Concentração Local (ZCL), que 
corresponde ao local onde a população se reúne perto da área onde se encontra, desde que 
permita a sua deslocação com meios próprios. Os locais devem coincidir, sempre que possível, 
com estruturas fixas bem conhecidas, como campos de futebol, pavilhões gimnodesportivos, 
praças públicas. As populações das Escolas, Hospitais, Lares, Casas de Repouso e outras 
estruturas semelhantes, são evacuadas directamente para a Zona de Reunião e Irradiação (ZRI), 
que funciona como Zona de Concentração Local. A ZRI é o local onde os evacuados recebem a 
primeira ajuda. A sua instalação deve ser feita próximo das grandes linhas de transporte, como 
estradas nacionais, linhas ferroviárias e até portos. 

 

7. Cartografia 
Este ponto foi sendo desenvolvido ao longo do PMEPCC. 

Contudo após aprovação das normas de elaboração para a cartografia das diferentes tipologias 
de risco, esta terá uma análise pormenorizada. 

A análise dos riscos, vulnerabilidades, estratégias de mitigação e criação de cenários será 
totalmente actualizada e alterada resultante da efectuação da referida cartografia. 
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Secção III 
Os pontos 1 e 2 estão referenciados em anexo. 

Os pontos 3, 4, 5 e 6 serão abordados numa fase posterior. 

 

7. Lista de Distribuição do Plano 

 
Lista da Distribuição do 

Plano Municipal de Emergência 
de Protecção Civil de Cantanhede 

(PMEPCC) 
Agentes Organismos Data de entrega 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
   
   
   
   
   
   
      
      
      

 
 

8. Legislação 

A Legislação de âmbito de Protecção Civil já foi mencionada no ponto 4 da parte I deste plano 
que diz respeito ao enquadramento legal. Uma referência mais exaustiva e permanentemente 
actualizada da legislação sobre Protecção Civil pode ser consultada no sítio on-line da 
Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), em http://www.proteccaocivil.pt/. 
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10. Glossário 

A explicação dos principais conceitos técnicos utilizados, pode ser consultado no Glossário de 
Protecção Civil aprovado pela Comissão Nacional de Protecção Civil e publicado no sitio da 
internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) em http://www.proteccaocivil.pt/. 
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  Maquinaria Pesada – privados 
 

EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO / 
CARACTERÍSTICAS QUANTIDADE PROPRIETÁRIO MORADA CONTACTOS 

Giratória de lagartas Hyundai Rolex 210 LC - 7 1 Sacarrão & Almeida, Lda Rua S. Gião n.º 35 - 
Lemede Eduardo 

Sacarrão 231 411 568 96 790 74 85 
Plataforma de transporte e tractor __________ 1 Sacarrão & Almeida, Lda Rua S. Gião n.º 35 - 

Lemede 
                

Giratória de lagartas Daweo 220 1 TransCential Transp. Lda Cochadas - Tocha 

Ricardo 
Quintã 231 451 475 96 307 41 41 Giratória de lagartas Daweo 225 1 TransCential Transp. Lda Cochadas - Tocha 

Plataforma de transporte e tractor __________ 1 TransCential Transp. Lda Cochadas - Tocha 

                

Pá carregadora de lagartas Catterpilar 955 L 1 J. Batista Carvalho Rua Vale Junco - 
Portunhos Eng. Barreto 239 962 555 91 728 20 56 

Giratória de lagartas c/ martelo Catterpilar 955 L 1 J. Batista Carvalho Rua Vale Junco - 
Portunhos 

                

Giratória de lagartas __________ 6 Marvão Máquinas, Lda Marvão - Covões 
Carlos Jorge 231 950 148 93 695 01 48 

Pá carregadora de lagartas FL 14 E 1 Marvão Máquinas, Lda Marvão - Covões 

Buldozer de lagartas (lâmina frontal) 
Komatsu D60 1 Marvão Máquinas, Lda Marvão - Covões Armindo 231 950 148 93 628 92 56 

Fiat FD14 1 Marvão Máquinas, Lda Marvão - Covões 
Alcides 231 950 148 93 695 00 17 

Plataforma de transporte e tractor __________ 1 Marvão Máquinas, Lda Marvão - Covões 

                

Plataforma de transporte e tractor __________ 1 Município de Cantanhede Cantanhede Hugo Oliveira 231 410 100 96 764 33 58 

                

Retroescavadora Case (545 LE; Ranger) 2 INOVA-EM Cantanhede Idalécio 
Oliveira 231 410 830 96 622 78 52 
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Combate a Incêndios Florestais – Agentes de Protecção Civil), cont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACÇÃO ENTIDADE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA RECURSOS HUMANOS 
(N.º) 

TIPO DE VIATURA EQUIPAMENTO DE SUPRESSÃO 
HIDRÁULICO FERRAMENTA DE SAPADOR 

4 x 4 4 x 2 
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Vigilância 
1.ª Intervenção ICNB     1                       

Vigilância 
1.ª Intervenção 

Rescaldo 
Vigilância pós-

incêndio 

DGRF SF 2 1                       

Câmara Municipal 
(DPCRN) 

Voluntários 4   2                     

AGRIS A014 4 1   600 6,5 75 2 1 1   1 3 2 

GNR 

EPF Tocha 6 1                       

EPF Ançã / SEPNA 2 / 4 = 6 2                       

PV 8                         

TOTAL 6 2 600 6,5 75 2 1 1 0 1 3 2 

Combate 

DGRF SF 2 1                       
Câmara Municipal 

(DPCRN) AGRIS A014 4 1   600 6,5 75 2 1 1   1 3 2 

Bombeiros Voluntários   100 

VCOT - 1                      

VLCI - 4   1000L 2x600L 400                   

VUCI - 2   1200L                   

VTTU - 2+1   12500 7500 3500                   

VTTR -1   1800                   

VR (xx) - 1                       

BRTS - 1                       

ABTD - 8                       

ABTM - 1                       

ASCI - 3                       

ABSC - 1                       
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 Socorro e Emergência, cont. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bombeiros Voluntários Cantanhede

Recursos Humanos Nº Funcionários 
Meios humanos em permanência 16 
Quantidade de pessoas mobilizáveis na segunda hora 12 
Quantidade de pessoas mobilizáveis na primeira hora 10 

Especialidade Nº Elementos 
Matérias Perigosas 1 
Desencarceramento 40 
Fogos Florestais 15 
Fogos Urbanos 5 
Busca e Salvamento 6 
Salvamentos em Grande Ângulo 6 

 
INEM 

Recursos Humanos Nº de funcionários 
Enfermeiros 5 
TAE 5 

 

Veículo Indicativo Quantidade 
SIV    1 
Posto de 
Emergência    1 

Sapadores Florestais 

Identificação Equipamento Equipamento a distribuir Quantidade 

Viatura Viatura com unidade hidraulica de 
supressão 1 
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ENTIDADES SERVIÇO CARGO NOME DO 

RESPONSÁVEL TELEMÓVEL TELEFONE FAX E-MAIL OBSERVAÇÕES 

Câmara Municipal 

CMDFCI 

Presidente da 
CMDFCI 

António Pinheiro 
  

231 410 100 231 410 199 

    
Vereador Protecção 

Civil       
DPCRN Técnico Hugo Oliveira 96 764 33 58 holiveira@cm-cantanhede.pt   

GTF Técnico Catarina Amorim 96 266 03 12 
  

camorim@cm-cantanhede.pt   
Equipa AGRIS A014   Luís Loureiro 96 303 96 80     

CMPC 

CMPC Presidente da CMPC José António Pinheiro   

231 410 100 

231 410 199 jpinheiro@cm-cantanhede.pt   

COM Comandante Hugo Oliveira 967 643 358 
967 693 958 

holiveira@cm-cantanhede.pt 

  
231 410 199   

BVC Elemento de 
Comando     

231 422 122 

231 423 313 

ahbvcantanhede.comando@gmail.
com 

  
966 897 780 idalecioliveira@mail.telepac.pt   

  idalecioliveira@gmail.com   

Destacamento Territorial da GNR Comandante Sandro Miguel Dias 
Oliveira 961 195 065 

231 422 446 
231 429 219 tensadrooliveira@gmail.com 

  
962 095 167   

  Delegada de Saúde Rosa Monteiro 966 389 812 
231 419 250 

232 429 249 ascantanhede@srscoimbra.min-
saude.pt 

  
231 419 240   

Hospital Arcebispo João Crisóstomo Representante Artur Jorge Dias 
Carvalhinho 912 106 441 

231 422 122 
232 429 219 

a.carvalhinho1@gmail.com   
231 419 211 administracao@hdcantanhede.min

-saude 

  

Centro de Saúde de Cantanhede Director Carlos Alberto Castelo-
Branco Ordens 962 737 748 231 419 240 231 419 249 

06@srscoimbra.min-saude.pt   
carlos.ordens@srscoimbra.min-

saude.pt 

  
Centro Distrital da Segurança Social 

de Coimbra (ISS, IP/CDSS de 
Coimbra) 

Representante Maria Conceição R. 
Costa Moreira   231428737 239 410 701 

cdsscoimbra@seg-social.pt   
m.rodrigues.moreira@seg-social.pt   

Divisão de Protecção Civil e Recursos 
Naturais Representante Paulo Santos 964 217 143 231 410 100 231 410 199 psantos@cm-cantanhede.pt   

Núcleo da Cruz Vermelha Portuguesa Representante Maria Conceição Pratas   231 422 433 231 420 626 cantanhedesantacasa@sapo.pt   
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Departamento de Obras Municipais Directora Anabela Lourenço 966 227 947 231 410 100 231 410 199 alourenco@cm-cantanhede.pt   

Departamento de Urbanismo Representante Nuno Nogueira 
962 377 663 

232 410 100 232 410 199 nnogueira@cm-cantanhede.pt 

  
961 363 371   

INEM Representantes 
Regina Pimentel 

964 404 768 239 797 800 239 797 825 
regina.pimentel@inem.pt   

Paulo Varela paulo.varela@inem.pt   

INOVA - EM Representante Marco Simão 
963 829 663 

231 410 830 231 410 839 aguas@inova-em.pt 

  
919 799 456   

Departamento Administrativo e 
Financeiro Representante Sérgio Fernandes 962 048 226 231 419 008 231 410 199 sfernandes@cm-cantanhede.pt   

Porto da Figueira da Foz e Policia 
Maritima 

Capitão e 
Comandante Local 

Eduardo Jorge 
Malaquias Domingues 

916 351 873 233 424 545 
233 423 121 

capitaoporto.ffoz@marinha.pt   
916 352 629 233 422 955     

Corpos de Bombeiros 

CMDFCI Comandante Francisco Lourenço 96 857 90 77 

231 422 122 

  

ahbvcantanhede.comando@gmail.com 

  
  2º Comandante João Cunha 96 368 23 74   Responsavel da 4ª 

Secção da Tocha 
  Adjunto Jorge Jesus 96 802 36 70     
  Adjunto Nuno Carvalho 96 368 23 73         

GNR 

CMDFCI Capitão Marco Santos 96 119 50 65 
231 422 446 

      
EPNA Soldado Hermes Jesus 96 119 52 88       

EPF Ançã Guarda Gabriel Carnin 96 868 92 36         
EPF Tocha Mestre Dulcínio Ribeiro 96 868 92 35         

GIPS               

PV (São Gião - Lemede) 

Vigilantes 

Filipe Inácio 

96 174 72 18 

        
João Pereira         
João Pinho         

Nuno Gonçalves         

PV (Palheiros da Tocha) 

David Grossi 

  

        
João André         

Ricardo Garrucho         
Sérgio Curto         

Juntas de Freguesia   Presidente Ricardo Rosa 91 821 83 58 239 961 942 239 961 942 jfanca@interacesso.pt Ançã 
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  Carlos Cosme 96 551 87 72       Bolho 

  José Pessoa 91 754 10 00 231 411 050 231 411 090   Cadima 

  Jaime Ferreira 93 804 57 69       Camarneira 

  Fernando Melo 96 510 39 91 231 423 246 231 423 743   Cantanhede 

  Adérito Machado 96 629 62 48 213 416 111     Cordinhã 

  Cristina Jesus   231 461 977     Corticeiro de Cima 

  Cílio Santos 93 319 10 91 239 469 397     Covões 

  Carlos Barreira 96 811 84 85 231 461 481 231 461 625 jf-febres@clix.pt Febres 

  Joaquim Vigário 96 237 22 52       Murtede 

  Carlos Ventura 96 414 64 51 231 416 864 231 416 864 freguesiaourenta@sapo.pt Ourentã 

  Armando Costa 96 424 66 04 231 429 443   junta.outil@clix.pt Outil 

  Nuno Caldeira 93 415 66 63 231 420 191   juntapocarica@sapo.pt Pocariça 

  Alfredo Ferreira   239 964 690     Portunhos 

  António Moleiro 96 235 47 99 231 442 500     Sanguinheira 

  José Jesus 96 255 70 83 231 460 638     São Caetano 

  Armândio Grilo 93 697 88 38 231 281 934   junta.sepins@sapo.pt Sepins 

  Júlio Oliveira 96 801 01 56 231 441 318 231 443 091   Tocha 

  Egídio Reis 96 803 46 28       Vilamar 

CMDFCI Representante das 
Juntas de Freguesia Adérito Machado 96 629 62 48         

DGRF 
Núcleo Florestal Chefe de Núcleo Rui Rosmaninho 96 837 46 27 239 855 660       

Divisão DFCI Técnico DFCI António Patrão 93 837 46 27         
CDOS ANPC Tenente Coronel António Martins 96 148 05 21 239 854 060 239 854 061 cdos.coimbra@prociv.pt   

Autoridade Militar do 
Exército 

Regimento da Infantaria 10 (RI 10) S. 
Jacinto - Aveiro Major João Saborano 96 659 81 56 234 331 112 234 331 212     

Instituto da 
Conservação da 
Natureza e da 
Biodiversidade 

    Francisco Bravo 93 273 58 93         
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