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1. REFERÊNCIAS 
 
 

1.1 Referências legislativas 
 

A listagem de diplomas que enquadram a elaboração do Plano Municipal 

de Emergência (PME), constam no Anexo B. 

 
1.2 Referências cartográficas 

- Geográfica  

Escala 1:25.000, Concelho de Guimarães, quadrículas nºs 57, 70, 71, 84, 85, 98, 

99 edição do Serviço Cartográfico do Exército e mapas na escala 1:10.000 

edição – Empresa ARTOP 

Cartografia numérica: 

Quadrículas: 57.4, 70.2, 71.1, 71.2, 70.3, 70.4, 71.3, 71.4, 84.1, 82.2, 85.1, 85.2, 

84.4, 85.3, 85.4, 98.2, 99.1.  

- Específicas 

Localização de equipamentos colectivos, rede viária, marcos e bocas de 

incêndio, gás natural escala 1: 50000 

- De Risco 

 Área do Centro Histórico (escala 1:2000) 

 Reserva Ecológica Nacional  

- Zonas ameaçadas pelas cheias (escala 1: 50.000). 

 Área de uso florestal (escala 1: 50.000). 

 Manchas florestais de maior risco de incêndio (escala 1: 50.000). 

 Redes de Comunicação (escala 1: 50.000) 

 Zonas industriais (escala 1:50.000). 

 Localização de fabricas de pirotecnia. 
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 Localização dos pontos de água e caminhos beneficiados pela CEFF. 

As cartas do concelho constam no Anexo C.  

 

2. SITUAÇÃO 
 

2.1. Características geográficas, demográficas e sócio-
económicas 

 

2.1.1. Área 
 

O Concelho de Guimarães tem uma área de 243 Km2, estando limitado a 

Norte pelos concelhos de Braga e Póvoa de Lanhoso, a Este pelos concelhos 

de Fafe e Felgueiras a Oeste pelos concelhos de V. N. Famalicão e St. Tirso e 

a Sul pelo concelho de Vizela. 

2.1.2. Orografia, hidrografia, flora, clima e natureza geológica 

• Orografia 

O Concelho é rodeado a Noroeste pelas Serras do Outeiro e Penedice, 

Sameiro e Falperra, a Norte pela Serra da Sra. do Monte e a Sudeste pelos 

montes de Santa Marinha e Santa Catarina (Penha). A Sul localiza-se o vale 

do Rio Vizela; de Nordeste para Sudoeste, dividindo o concelho o Rio Ave 

com o seu extenso vale, e um dos seus afluentes o Rio Selho.    

• Hidrografia 

A bacia hidrográfica do Ave, com uma área de 1390 Km2, é limitada a norte 

pela bacia do Cávado, a leste pela bacia do Douro e a sul pelas bacias do 

Leça e do Douro. 

O Rio Ave nasce na serra da Cabreira, concelho de Vieira do Minho, a 

1200m de altitude, percorrendo 94 km, no sentido nascente poente, até a foz 

no Oceano Atlântico junto à localidade de Vila do Conde. O cenário 

hidrográfico do Vale do Ave é constituído por uma densa malha de linhas de 

água, com regime permanente, ou seja, que tem caudal durante todo o 
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ano, o que se traduz por uma enorme disponibilidade de recursos hídricos 

superficiais. 

O Rio Ave é um eixo de convergência de um grande número de cursos de 

água, que associado à orografia da região, já referida, permitiu individualizar 

o “Vale do Ave” com características muito próprias.  

As linhas de água mais representativas do Vale do Ave, são o Rio Ave, e os 

Rios Vizela e Selho. 

É ainda de referir que a elevada densidade de linhas de água existentes, na 

fértil bacia hidrográfica do Ave, associada a declives suaves e perturbações 

de escoamento originam zonas com drenagem deficiente traduzido por 

longos períodos de encharcamento, e na estação de Inverno em 

determinadas áreas provocam cheias. 

• Flora 

A área das Florestas é bastante extensa abrangendo um total de cerca de 

78.5Km2, (32,4% relativo ao concelho) com predominância de pinheiro bravo 

e eucalipto.  

As freguesias de Gondomar, Gonça, Castelões, Souto Sta. Maria, Souto S. 

Salvador, Atães, Infantas, Rendufe, Briteiros Sta. Leocádia, Donim, Balazar, 

Longos, Leitões, Oleiros, Figueiredo, Vermil, Airão S. João, Selho S. Jorge, 

Serzedelo e Serzedo são as que se encontram mais densamente povoadas 

de pinheiros, e que na estação seca são mais atingidas por incêndios 

florestais.  

• Clima 

O clima é caracterizado por Invernos frios e chuvosos e Verões muito quentes 

e um pouco húmidos, com amplitudes térmicas anuais relativamente altas, 

devido principalmente ao afastamento do litoral e à sua disposição 

(rodeada por serras encaixado no vale).  

• Natureza Geológica 



 

Plano Municipal de Emergência 11

Quanto à natureza geológica, o concelho é essencialmente formado por 

rochas graníticas, com pequenos afloramentos de rochas xistentas a 

noroeste e a sudeste. Ao longo dos rios Ave, Vizela e Selho encontram-se 

depósitos superficiais recentes constituídos por cascalheiros fluviais e por 

argilas pouco espessas.  

 

2.1.3. Aspectos Demográficos 

A população residente do concelho de Guimarães é cerca de 159576 

habitantes, sendo 78436 do sexo masculino e 81140 de sexo feminino (Censos 

2001), distribuídos da seguinte forma: 

• Freguesias com menos de 1000 habitantes: Aldão, Arosa, Airão S. João, 

Balazar, Briteiros Sta. Leocádia, Calvos, Castelões, Donim, Figueiredo, 

Gémeos, Gominhães, Gondomar, Leitões, Oleiros, Prazins Sto. Tirso, 

Rendufe, Souto Santa Maria, Souto S. Salvador. 

• Freguesias entre 1000 e 3000 habitantes: Abação, Airão Sta. Maria, Atães, 

Barco, Briteiros S. Salvador, Briteiros St. Estevão, Candoso S. Tiago, Conde, 

Donim, Gandarela, Gonça, Gondar, Guardizela, Infantas, Longos, 

Mascotelos, Nespereira, Penselo, Pinheiro, Prazins Sta. Eufémia, Sande S. 

Clemente, Sande Vila Nova, Sande S. Lourenço, Sande S. Martinho, S. 

Lourenço de Selho, S. Martinho Candoso, Selho S. Cristovão, Serzedo, 

Silvares, S. Faustino, S. Sebastião, Taboadelo, Vermil.     

• Freguesias com mais de 3000 habitantes: Azurém, Brito, Caldelas, 

Creixomil, Costa, Fermentões, Gondar, Lordelo, Mesão Frio, Moreira de 

Cónegos, Oliveira do Castelo, Polvoreira, Ponte, Ronfe, S. Paio, S. Torcato, 

Selho S. Jorge, Serzedelo, Urgezes. 

Caracterizado por ter uma evolução da população crescente com uma 

densidade populacional elevada 659 hab/Km2, constituído 

administrativamente por 68 freguesias, em que 6 freguesias são urbanas com 

uma densidade populacional muito elevada 2462 hab./Km2.  
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No que diz respeito à distribuição espacial por freguesias a população 

absoluta é média ou elevada, consoante a sua situação geográfica e 

devido a factores de vária ordem (vias de comunicação, áreas industriais, 

áreas agrícolas, etc.) as freguesias com um número reduzido de população 

absoluta, localizam-se a norte do concelho e uma minoria a sudeste, devido  

à maior ocupação pela R.A.N (Reserva Agrícola Nacional) e pela R.E.N. 

(Reserva Ecológica Nacional) e por conseguinte as áreas de expansão são 

mais restritas além disso são freguesias que se localizam, grosso modo, na 

periferia do concelho.  

O concelho de Guimarães é caracterizado por uma densa urbanização, 

não assente em grandes centros urbanos. Cerca de 70% da população 

reside em lugares com menos de 500 habitantes ou isolados; 60% dos 

alojamentos clássicos estão dispersos pelo território. 

O alinhamento da habitação processa-se ao longo de vias da rede 

nacional, de estradas e caminhos municipais e ao longo de antigos 

caminhos vicinais. 

O centro urbano de Guimarães, sobretudo nas freguesias limítrofes do centro 

têm registado um aumento muito forte de população residente, sendo de 

ressaltar a variação observada ao longo dos principais eixos de 

comunicação – eixo de Guimarães – Caldelas – Donim; o de Guimarães – 

Nespereira – Moreira de Cónegos; o de Guimarães – Gonça e o de 

Guimarães – Silvares – Vermil. 

As infraestruturas básicas de água e saneamento, têm uma cobertura de 

respectivamente 83% e 50% prevendo-se até ao ano 2006 aumentar o 

atendimento para 95% de água e 80% de saneamento o que implicará a 

instalação de 550 km de tubagens. 

A rede eléctrica serve toda a população do concelho que para além disso é 

atravessado por linhas de transporte de Electricidade do Norte (E.N.). A rede 

telefónica também cobre todo o concelho.  
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Refira-se ainda que a recolha de Resíduos Sólidos Urbanos atinge cerca de 

150 ton/dia.   

 

2.1.4. Actividades Económicas mais significativas 
 

O sector de actividade económica base do Concelho é o secundário. 

Verifica-se, no entanto, o reforço do sector terciário (comércio e serviços) e 

relativamente ao sector primário sobressai a vinícultura.  

Também é de salientar que a diminuição que se vem verificando na 

população que se dedica em exclusivo ao sector primário, não significa 

necessariamente um decréscimo na influência que este tem na economia 

do concelho porque se bem que secundarizado em relação ao sector 

industrial, ganha importância relevante no quadro   da pluriactividade, 

como factor de defesa contra as cíclicas crises do mercado de trabalho. 

O sector terciário tem registado nos últimos anos um significativo incremento 

decorrente do crescente dinamismo económico e empresarial e da 

influência do polo de Guimarães da Universidade do Minho. 

2.1.5. Redes de comunicações principais e secundárias 

O concelho de Guimarães é atravessado por várias Estradas Nacionais num 

total de 85,340 Km (E.N. 101, 105, 106, 206, 309, 310), pelas Auto Estradas A7 e 

A11, pela variante à EN101 e 206 ligação da circular de Guimarães a Fafe, 

em construção e pela A7/IC5 em construção. 

Para além das vias citadas o concelho possui uma extensa rede de estradas 

municipais com 247,760 Km e de caminhos municipais com um total de 

333,440 Km. 

As redes de comunicação principais estão referenciadas no Anexo C. 

A linha de caminho de ferro de Guimarães, foi alvo de uma profunda 

reestruturação do troço entre St. Tirso e Guimarães, que permitiu a 

eliminação de todas as passagens de nível, salvaguardando deste modo a 

segurança da circulação rodoviária e ferroviária.  
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De acordo com a Direcção Geral de Viação considera-se: 

- ponto negro um lanço de estrada com o máximo de 200 metros de 

extensão, no qual se registou, pelo menos, 5 acidentes com vítimas, no ano 

em análise, e cuja soma de indicadores de gravidade é superior a 20; 

- indicador de gravidade (IG): IG = 100*M +10*Fg+3*FL, em que M é o número 

de mortos, Fg o número de feridos graves e Fl o de feridos ligeiros. 

Ano 2000: 

 
Km inicial 

Km 

final 

N.º 

Acid 

N.º 

Veíc 

N.º 

mortos 

Fer. 

graves 

Fer. 

Lig. 
I. grav 

93.700 93.900 8 16 0 0 9 27 
EN101 (Balazar 

Serzedo) 129.300 129.50

0 

6 11 0 0 9 27 

13.900 14.050 5 5 1 0 11 133 

25.750 25.900 6 12 0 0 11 33 

26.700 26.800 6 12 0 0 11 33 

EN 105 (Lordelo 

– Guimarães) 

29.800 30.000 5 10 0 0 8 24 

22.200 22.300 8 15 1 1 14 152 

29.500 29.630 8 15 1 1 14 152 

30.000 30.200 6 11 1 0 8 124 

EN 206 (Atães – 

Vermil) 

32.970 33.150 5 9 0 1 12 46 
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Ano 2001: 

 
Km inicial 

Km 

final 

N.º 

Acid 

N.º 

Veíc 

N.º 

mortos 

Fer. 

graves 

Fer. 

Lig. 
I. grav 

129.500 
129.70

0 
6 12 0 0 7 21 

129.925 
130.10

0 
7 14 0 0 12 36 

86.500 86.600 5 8 0 4 3 49 

EN101 (Balazar 

Serzedo) 

94.815 94.917 5 9 0 1 9 37 

8.400 8.500 6 11 0 1 7 31 EN 105 (Lordelo 

– Guimarães) 29.800 30.000 6 9 0 0 7 21 

EN 206 (Atães – 

Vermil) 
30.000 30.120 5 8 1 0 8 124 

 

Ano 2002: 

 
Km inicial 

Km 

final 

N.º 

Acid 

N.º 

Veíc 

N.º 

mortos 

Fer. 

graves 

Fer. 

Lig. 
I. grav 

95.400 95.450 5 11 1 0 4 112 
EN101 (Balazar 

Serzedo) 129.350 
129.50

0 
6 11 0 0 8 24 

EN 105 (Lordelo 

– Guimarães) 
34.000 34.200 5 6 0 3 5 45 

18.600 18.800 5 10 1 0 5 40 

24.950 25.050 5 9 0 2 7 41 
EN 206 (Atães – 

Vermil) 
29.956 30.130 6 11 0 0 10 30 

Também será de referir a existência de zonas de congestionamento de 

trânsito, nomeadamente: 
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- Circular Urbana. Projecto de alargamento para quatro faixas de rodagem 

em curso pelo IEP. 

- E.N. 101: Freguesia de Fermentões; 

-  E.N. 101: Freguesia de Mesão Frio -  construção da variante à EN101 e 206 

ligação da circular de Guimarães a Fafe 

- Entroncamento da E.N. 101 com a E.M. 583 – S. João de Ponte – 

construção em curso de rotunda; 

- E.N. 105: Rodovia de Covas – Urgezes – construção em curso do 

desnivelamento do nó do Castanheiro da Circular Urbana. 

- E.N. 105: Freguesia de Nespereira. 

2.1.6. Equipamentos 
 

• Hospital Distrital: 

Hospital Distrital N. Sra. da Oliveira sedeado na cidade de Guimarães 

(freguesia Creixomil). 

• Centros de Saúde: 

• Guimarães (Amorosa).  

• Guimarães (Urgezes). Obras em conclusão. 

• Caldas das Taipas. 

• Extensões dos centros de saúde: 

Oliveira do Castelo, S. Torcato, Serzedo, Serzedelo, Pevidém, – área de 

influência do Centro de Saúde de Guimarães. 

 Briteiros S. Salvador, Ronfe e Souto S. Salvador – área de influência do 

Centro de Saúde das Taipas. 

Moreira de Cónegos – área de influência do Centro de Saúde de Vizela. 

• Lares de 3ª idade 

Cidade: 
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 Lar Prof. Emídio Guerreiro - Azurém; 

 Centro Social Nossa Sra. do Carmo – Rua D. João I – S. Paio; 

 Irmandade da N. Sra. da Consolação dos Santos Passos - Oliveira; 

 Irmandade S. Crespim - Oliveira;  

 Lar de Sto. António - Creixomil; 

 Santa Casa da Misericórdia de Guimarães - Azurém; 

 Venerável Ordem Terceira de S. Domingos – S. Paio; 

 Venerável Ordem Terceira de S. Francisco – S. Sebastião. 

Briteiros S. Salvador: Centro de Idosos da Casa do Povo de Briteiros. 

Donim: Casa de Repouso 

Fermentões: Casa do Povo de Fermentões. 

S. Jorge de Selho: Lar Beneficiente S. Jorge de Selho. 

Serzedelo: Centro Social e Paroquial de Sta. Cristina de Serzedelo. 

Urgezes: Lar Rainha D. Leonor (Sta. Casa da Misericórdia); 

Airão S. João: Casa do Paço. 

• Casas de abrigo em situações de emergência: 

Seminário Verbo Divino - Azurém; 

Obra do Sagrado Coração de Maria; 

Lar de Sta. Estefánia; 

Universidade do Minho (Residência Universitária); 

Centro Formação Profissional de S. Torcato; 

Centro Juvenil de S. José. 

• Cemitérios 

− Cemitérios Municipais da Atouguia e Monchique. 

− Cemitérios na generalidade das freguesias. 

• Aterro Sanitário na freguesia de Gonça. 
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• Ecocentro na freguesia de Aldão. 

• Mercados 

Cidade; 

Pevidém; 

Taipas; 

• Mercado Abastecedor na freguesia de Aldão. 

• Escolas 

Educação pré-escolar – 72 salas; 

Ensino especial – CERCIGUI. 

Ensino Básico – 98 escolas; 

Escolas EB 2.3 – 13 escolas; 

Ensino Secundário – 4 escolas; 

    Ensino Técnico-profissional – 3 escolas; 

Ensino Universitário: Universidade do Minho 

• Campos de Futebol relvados – 11 

• Campos de Futebol em terra – 47 

• Ringues Desportivos – 37 

• Pavilhão Multiusos - 1 

• Polidesportivos descobertos – 18 

• Pavilhões Desportivos – 20 

• Pátios Desportivos – 6 

• Piscinas cobertas/aquecidas – 5 

• Piscinas ao ar livre – 10 

• Piscinas de água termal – 1 

• Pistas de Atletismo – 2 

• Complexos de Ténis – 2 
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• Courts Ténis – 10 

• Pista Cicloturismo - 1 

• Mini – Golf – 1 

• Centros Equestres – 5 

• Campo de tiro – 1 

• Parques de Jogos nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico – 36 

• Parques de Campismo – 2 

• Mini – Ginásios – 7 

• Ginásios – 7 

Todos estes equipamentos desportivos estão devidamente referenciados na 

Carta Desportiva Concelhia elaborada em 2000. 

2.1.7. Complexos industriais 

A actividade fabril implantou-se no concelho desde muito cedo, com os 

curtumes e cutelarias mas sobretudo com unidades têxteis de mão-de-obra 

intensiva e maioritariamente feminina, de forma dispersa com a habitação. 

Nos anos 70 surgiram no concelho os parques industriais.  

O Decreto-lei n.º 204/93, de 3 de Junho, foi revogado pelo Decreto-lei n.º 

164/2001, de 23 de Maio, aprova o regime jurídico da prevenção e controlo 

dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias 

perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 96/82/CE, 

do Conselho, de 9 de Dezembro. 

É do conhecimento do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil – 

SNBPC que o Concelho de Guimarães não tem estabelecimentos 

abrangidos pelos artigos 16º e 22º. 

Ver Anexo C: Zonas industriais. 

2.1.8. Meios e recursos 
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O inventário de meios e recursos mobilizáveis em caso de acidente grave, 

catástrofe ou calamidade consta no Anexo D. 

 

 

2.2. Factores de risco 

2.2.1. Aspectos gerais 

− As condições climáticas e os regimes pluviométricos que se verificam no 

concelho de Guimarães, associados às características orográficas, 

geológicas e hídricas do terreno têm contribuído para a ocorrência de 

cheias e inundações pontuais. 

− As condições climáticas, tais como elevadas temperaturas na estação 

seca, conjugada com uma forte densidade florestal, poderão favorecer a 

ocorrência de incêndios florestais. 

Tais catástrofes, sendo resultantes de fenómenos naturais ou provocados 

pelo Homem, determinam consequências mais ou menos graves, consoante 

a vulnerabilidade das construções da zona do concelho onde se produzem, 

nomeadamente, para a população, nas actividades económicas, nos 

serviços públicos e nas infra-estruturas. 

O conhecimento dos riscos, a sua análise e quantificação dos elementos em 

risco possibilitam a elaboração de cartas de risco Anexo C necessárias ao 

planeamento e às acções de prevenção. 

2.2.2. Catástrofes de origem natural 
 

As catástrofes de maior impacto no Concelho são as cheias e inundações, e 

os fogos florestais. 

Os sismos não estão referenciados no presente relatório, pois o concelho de 

Guimarães, segundo o Instituto de Meteorologia, não é uma zona de risco, já 

que na carta de isossistas de intensidades máximas pertence à zona de 

intensidade VI (baixa intensidade). 
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2.2.2.1 Cheias e inundações 
 

Os Rios Ave, Selho e Vizela, Ribeiro de Couros, Ribeira de Nespereira e Ribeira 

Sta. Luzia foram ao longo dos anos os causadores de inundações, sempre 

que se verifica um excesso de pluviosidade, dependentes de vários factores 

físicos e climáticos, sendo importante salientar as características orográficas 

do terreno, a constituição geológica do solo das bacias, condicionadora da 

sua permeabilidade. 

As zonas mais afectadas são as seguintes:  

Ribeiro de Couros 

1- Rua da Ramada (S. Sebastião); 

2- Largo do Cidade (Oliveira do Castelo); 

3- Rua da Caldeiroa (S. Sebastião); 

4- Rua das Eiras (Creixomil); 

Rio de Selho 

1- Lugar da Ponte (Selho S. Lourenço); 

2- Ponte de Roldes (Fermentões); 

3- Rua do Rio de Selho (Creixomil); 

4- Lugar da Devesa (Pevidém); 

5- Lugar do Outeiro (Gondar); 

Ribeira de Nespereira 

1- Lugar da Ribeira do Pinto; 

Rio Ave 

1- Ponte de Barco – submersão; 

2- Zona das Termas (Caldelas); 

3- Parque das Taipas (Caldelas); 

4- Campelos; 
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5- Rua dos Moinhos (Silvares). 

Ver Anexo C: Zonas vulneráveis a cheias e inundações. 

Grande parte das inundações ocorridas no concelho são desencadeadas 

pelas chuvas torrenciais.1 Este tipo de fenómeno natural ocorre geralmente na 

estação climática do Inverno e também na que a precede (Outono) ou lhe 

sucede (Primavera). Esta situação meteorológica é caracterizada pela 

violência e agressividade dos elementos em presença, podem provocar 

consequências humanas irreparáveis, destruição e prejuízos elevados.2 

2.2.2.2 Incêndios Florestais (I.F.) 

A mancha florestal do concelho de Guimarães apresenta diferentes graus 

de vulnerabilidade ao risco de incêndio, sendo o maior onde predominam 

as resinosas, nos terrenos mais declivosos, nas densidades dos cobertos 

florestais mais elevados e onde se encontram as melhores condições geo – 

clima – fitológicas, para a criação de mantas mortas mais espessas, que 

acarretam acumulações mais significativas de matérias combustíveis.  

O quadro apresentado indica a área ardida nos incêndios Florestais 

ocorridos no Concelho desde 1999 até 2003: 

Áreas Ardidas (ha) Ano N.º Incêndios 

Povoamentos Mato Total 

1999 648 87.79 239.97 381.76 

2000 642 63.36 361.14 424.5 

2001 774 121.73 341.91 463.67 

2002 712 196.97 290.19 487.16 

2003 547 85 502 587 
 

                                                           
1 Plano Nacional de Emergência – Volume III “Avaliação de Riscos e Vulnerabilidades”, a zona do 
Concelho de Guimarães tem temporais de longa duração e severidade moderada. 
 
2 Adaptado do Plano Nacional de Emergência – Volume III “Avaliação de Riscos e Vulnerabilidades”. 
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2.2.3. Catástrofes provocadas pelo homem 

Neste tipo de catástrofe há a considerar os acidentes industriais, os 

acidentes de trabalho, os incêndios urbanos e o transporte de mercadorias 

perigosas. 

2.2.3.1.  Acidentes industriais 

Não se têm verificado no Concelho acidentes graves deste tipo, 

nomeadamente libertação de nuvens tóxicas, incêndios ou explosões que 

possam ameaçar as populações circundantes, excepto os acidentes nas 

fábricas de pirotecnia. O último registou-se em 10 de Agosto de 2001 na 

freguesia de Leitões no Lugar de Pedrona, numa fábrica de pirotecnia com 4 

paióis pertencente a Afonso Henrique Ribeiro, provocando 5 mortos e 1 

ferido grave. 

Neste momento só há uma fábrica de pirotecnia licenciada no concelho, 

localiza-se no Lugar da Boucinha na freguesia de Souto St.a Maria e 

pertence a António Renato Araújo Matos, mas neste momento está 

encarregue a Adelino Marques Fernandes. 

Ver Anexo C: localização de fábrica de pirotecnia. 

2.2.3.2. Incêndios Urbanos 

Os incêndios urbanos são muito graves quando ocorrem em edifícios 

multifamiliares de grande altura, em edifícios comerciais, em unidades 

hoteleiras e noutros equipamentos públicos, em edifícios classificados e em 

edifícios no Centro Histórico. 

O Centro Histórico corresponde à parte antiga da cidade, considerada 

como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO. Esta área possui 

importantes edifícios monumentais e de equipamentos antigos e recentes, 

como por exemplo o conjunto monumental do Paço dos Duques de 

Bragança e do Castelo, o Palácio da Justiça, a Câmara Municipal, o Arquivo 

Alfredo Pimenta, a Biblioteca Municipal, o Tribunal da Relação, o Museu 
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Alberto Sampaio, a Pousada da Oliveira, a Colegiada da Oliveira, entre 

outros. 

O Centro Histórico é composto por ruas estreitas onde a acessibilidade 

automóvel é reduzida.3  Os edifícios habitacionais apresentam lotes de 

frente estreita e profunda atingindo muitas vezes 4 e 5 pisos. 

Devido à estrutura urbana do Centro Histórico, os problemas aliados à fácil 

propagação de incêndio são entre outros, o tipo de construção, o estado 

das instalações eléctricas, o desenvolvimento de actividades de algum risco 

e armazenamento de materiais facilmente inflamáveis.4  

Os Bombeiros dispõem de viaturas de dimensão apropriada de modo a ter 

acesso a todas as ruas, e dotadas dos equipamentos de combate 

considerados necessários. 

A Câmara Municipal tem tido a preocupação de no âmbito da 

requalificação dos edifícios e dos espaços público, dota-los com 

equipamentos de detecção e combate a incêndios.  

Ver Anexo C mapa de localização das bocas e marcos de incêndio no 

Centro Histórico de Guimarães. 

2.2.3.3. Transporte de mercadorias perigosas 

O desenvolvimento e a diversificação industrial ocorrida no concelho de 

Guimarães, tem originado o incremento do transporte de matérias-primas, 

produtos acabados ou semi – acabados, de combustíveis e de produtos 

químicos provocando um intenso tráfego rodoviário obrigando ao 

                                                           
3 LNEC: Análise e Diagnóstico preliminar “Segurança contra Incêndio no Centro Histórico de 
Guimarães”: 
«O centro Histórico de Guimarães possui, nas suas duas zonas principais, na medieval intramuros e 
na extramuros, uma morfologia urbana constituída por quarteirões, ruas e largos. Os quarteirões 
existentes na parte medieval são pequenos e, por vezes, estreitos e os quarteirões extramuros são 
amplos, com uma excepção de uma pequena área da zona de Couros. As ruas são estreitas em 
ambos os casos e os largos que são característicos do tecido medieval aparecem profusamente na 
cidade intramuros.» 
4 Adaptado do LNEC: Análise e Diagnóstico preliminar “Segurança contra Incêndio no Centro 
Histórico de Guimarães”. 
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cumprimento da regulamentação e à sua sistemática fiscalização nas zonas 

de circulação pois atravessam áreas de grande densidade populacional.5 

2.2.4. Avaliação 

Pode-se concluir que no concelho os riscos que mais preocupam o Director 

do Plano são os seguintes: 

- Riscos Tecnológicos: 

- Incêndios no Centro Histórico; 

- Incêndios em edifícios de habitação colectiva com cérceas elevadas; 

- Incêndios em edifícios de utilização colectiva tais como: 

- escolas; 

- salas de espectáculo; 

- recintos desportivos. 

- Incêndios em grandes e médias superfícies comerciais. 

- Incêndios em unidades industriais. 

- Riscos Naturais: 

- Cheias e Inundações; 

- Incêndios florestais; 

- Ventos fortes. 
 
 
 

                                                           
5 Adaptado do Plano Nacional de Emergência – Volume III “Avaliação de Riscos e Vulnerabilidades”. 


