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Anexo 1 – Cartografia de suporte às operações de emergência de proteção civil 

 
Mapa 8 – Enquadramento Geográfico 
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Mapa 9 – Hipsometria 
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Mapa 11 – Uso do Solo 



 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Guimarães 
 

Câmara Municipal de Guimarães 143 
 

 
Mapa 12 – Geologia 
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Mapa 13 – Hidrografia 
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Mapa 14 – Densidade Populacional 
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Mapa 15 – Número de Alojamentos por Edifício 
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Mapa 16 – Infraestruturas de Comunicação 
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Mapa 17 – Túneis, Pontes e Viadutos 
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Mapa 18 – Rede de Telecomunicações 
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Mapa 19 – Rede Elétrica / Rede de Gás 
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Mapa 20 – Abastecimento de Água 
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Mapa 21 – Postos de Abastecimento de Combustível 
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Mapa 22 – Áreas de ocupação industrial e Parques Empresariais 



Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Guimarães  
 

154 Câmara Municipal de Guimarães 
 

 
Mapa 23 – Agentes de Proteção Civil e Organismos de Apoio 



 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Guimarães 
 

Câmara Municipal de Guimarães 155 
 

 
Mapa 24 – Equipamentos Administrativos 
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Mapa 25 – Equipamentos Educativos 
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Mapa 26 – Equipamentos Desportivos 
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Mapa 27 – Equipamentos de Saúde 
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Mapa 28 – Equipamentos Sociais 
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Mapa 29 – Equipamentos Culturais 
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Mapa 30 – Igrejas e cemitérios 
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Mapa 31 – Património 
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Mapa 32 – Hipermercado, mercados e feiras 
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Mapa 33 – Rede de Pontos de Água e Postos de Vigia 
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Anexo 2 – Programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos 

riscos identificados e para a garantia da manutenção da operacionalidade do plano 

 

A2.1 - Estratégias gerais para a mitigação de riscos 

 

No domínio das estratégias de mitigação de carácter geral, incluem-se neste plano as seguintes: 

 Desenvolvimento de ações de informação / sensibilização no domínio dos riscos e das 

responsabilidades associadas, destinadas à população em geral, mas também às escolas, através 

do Projeto Educativo Local e da Campanha de Comunicação e Sensibilização Municipal; 

 Desenvolvimento da base de dados de ocorrências e inclusão da componente de 

georreferenciação nas mesmas e atualização de meios materiais e humanos que poderão ser 

ativados em caso de emergência;  

 A articulação com os instrumentos de gestão territorial, designadamente com o Plano Diretor 

Municipal e Planos de Pormenor, com especial destaque para a integração da cartografia de 

perigosidade\suscetibilidade no processo de planeamento; 

 Promoção e continuação da realização de exercícios de emergência nas escolas;  

 Promoção da elaboração\revisão de planos de emergência e medidas de autoproteção dos 

edifícios municipais; 

 Elaboração do plano especial de emergência e proteção civil do centro histórico de Guimarães; 

 Implementação das opções de adaptação da estratégia municipal para as alterações climáticas 

(EMAAC); 

 Elaboração da Agenda 20-30 – Plano para o Desenvolvimento Sustentável; 

 Adesão ao programa cidades resilientes das Nações Unidas; 

 Reorganização da orgânica do Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 Aquisição de equipamentos de apoio às atividades de proteção civil. 

 

A2.2 - Estratégias específicas para a mitigação de riscos 

 

Na tabela seguinte identificam-se as estratégias de mitigação específicas para cada risco. 

Categorias dos 
Riscos 

Designações dos Riscos Estratégias de mitigação 

RISCOS NATURAIS 

 Ondas de Calor 

Realizar, com especial incidência nos estabelecimentos 
de apoio a idosos e crianças, campanhas de 
sensibilização imediatamente antes e durante o verão, 
alertando para os riscos associados às ondas de calor 
e procedimentos a serem adotados pela população em 
geral e pela população mais sensível. 
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Categorias dos 
Riscos 

Designações dos Riscos Estratégias de mitigação 

Ondas de Frio 

Promover ações de proximidade que possam constituir 
apoio em especial às populações idosas e comunidades 
isoladas. 
Realizar campanhas de sensibilização indicando 
medidas a serem adotadas e alertando para a 
importância da população estar atenta aos avisos 
divulgados pelo Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera. 

Secas 

Definir em articulação com a VIMÁGUA procedimentos 
de controlo da quantidade de água consumida, como 
por exemplo corte de água em períodos específicos do 
dia, medidas a serem adotadas/ difundidas pela 
população, etc. 

Tempestades 

Ações de informação pública e sensibilização da 
população; 
Realizar exercícios de simulação; 
Preparação de sistemas de aviso e informação à 
população; 

Hidrologia Cheias e inundações 

Realizar ações de sensibilização nas zonas de elevada 
suscetibilidade, tendo em vista difundir os 
procedimentos que deverão ser adotados pela 
população após receção de avisos por parte da 
proteção civil. 
Realizar ações de sensibilização junto das populações 
para o reconhecimento dos sinais de alerta e aviso. 
Avaliar a necessidade de ter em armazém meios de 
reforço de infraestruturas e de contenção das margens 
dos cursos de água mais suscetíveis como sejam, por 
exemplo, sacos de areia. 

Geodinâmica 
Interna 

Sismos 

Realizar ações de sensibilização tendo em vista a 
divulgação dos comportamentos de autoproteção a 
serem adotados em caso de sismo. 
Sensibilizar os promotores para a importância de que 
todas as edificações cumpram os regulamentos de 
dimensionamento para fazer face aos sismos, em 
particular quando se tratam de edifícios como os de 
APC que deverão estar localizados em locais de baixa 
suscetibilidade e construídos com as adequadas 
técnicas construtivas. 

Geodinâmica 
Externa 

Movimentos de Massa em Vertentes 
(Desabamentos, Deslizamentos e Outros) 

Articular com os instrumentos de gestão territorial o 
cumprimento de condicionantes de uso do solo nas 
zonas definidas como de elevada suscetibilidade a 
movimentos de massa em vertentes em especial nas 
áreas urbanas. 
Definir, nas zonas de elevada suscetibilidade, em sede 
de Plano Municipal de Ordenamento do Território, as 
medidas preventivas relativamente à segurança de 
pessoas e bens face à instabilização de vertentes. 
Realizar simulacros de modo a avaliar 
constrangimentos ao nível do tempo previsto para a 
implementação de ações no terreno. 
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Categorias dos 
Riscos 

Designações dos Riscos Estratégias de mitigação 

RISCOS TECNOLÓGICOS 

Transportes 

Acidentes rodoviários 

Promover a melhoria contínua dos processos de 
avaliação das causas dos acidentes de modo a 
identificar com rigor as áreas onde se deverá atuar 
prioritariamente (quais os comportamentos mais 
perigosos, características das vias a alterar/evitar, etc.). 
Identificar as vias com maior suscetibilidade à 
ocorrência de acidentes diferenciando-as de acordo 
com a tipologia de acidente/vítimas. 
Realizar exercícios de emergência e analisar a sua 
eficácia e eficiência e identificar constrangimentos 
operacionais. 
Elaboração\Revisão do Plano Municipal de Segurança 
Rodoviária. 

Acidentes ferroviários 

Promover a realização de simulacros envolvendo a 
ativação dos planos específicos da Infraestruturas de 
Portugal e da CP e sua articulação com os APC e 
organismos e entidades de apoio. 

Acidentes no transporte terrestre de 
mercadorias perigosas 

Realizar periodicamente exercícios relativos a 
acidentes no transporte terrestre de mercadorias 
perigosas. 

Vias de 
Comunicação e 
Infraestruturas 

Colapso de túneis, pontes e outras 
infraestruturas 

Promover a avaliação periódica da estabilidade 
estrutural de túneis, pontes e viadutos municipais. 

Atividade 
Industrial e 
Comercial 

Acidentes em áreas de ocupação industrial e 
parques empresariais 

Acompanhar a divulgação à população de medidas 
específicas de autoproteção a adotar em caso de 
acidente grave nos estabelecimentos industriais. 

Incêndios Urbanos 

Ações de sensibilização à população; 
Criação de acessos privilegiados para intervenção dos 
bombeiros. 
Retirar, em articulação com os proprietários, carga 
potencialmente combustível de edifícios devolutos 
situados nas zonas antigas dos núcleos urbanos. 
Promover a realização de exercícios relativos a 
estratégias de combate a incêndios em edifícios (de 
diferentes tipologias) e sua evacuação. 
Manter atualizada a informação relativa aos meios 
disponíveis no município para fazer frente a incêndios 
urbanos. 
Contribuir para o cumprimento da legislação em vigor, 
nomeadamente o Decreto-Lei n.º220/2008, de 12 de 
novembro, que estabelece o Regime Jurídico da 
Segurança Contra Incêndio em Edifícios e a Portaria n.º 
1532/2008, de 29 de dezembro, que aprova o 
Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio 
em Edifícios. 

RISCOS MISTOS 

Relacionados 
com a 

Atmosfera 
Incêndios Florestais 

As medidas de mitigação associadas aos incêndios 
florestais encontram-se definidas no Caderno II do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
2015, da Comissão Municipal da Defesa da Floresta de 
Guimarães.  
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A2.3 - Programa para a garantia da manutenção da operacionalidade do plano 

De modo a garantir a permanente operacionalidade do PMEPCG e a validação dos pressupostos nele 

contidos, serão realizados exercícios com periodicidade máxima de dois anos (uma vez a cada dois anos), 

nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 8º da Resolução 30/2015. Os exercícios poderão envolver o teste 

à totalidade ou apenas a parte do Plano e ser do tipo LivEx (exercício com meios no terreno) ou CPX 

(exercício de Posto de Comando). 

 

  


