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O papel da Protecção Civil
na Defesa contra as Cheias

Núcleo de Riscos e Alerta
Autoridade Nacional de Protecção Civil
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Lei de Bases da Protecção Civil 

(Lei 27/2006, de 3 de Julho):

A protecção civil é a actividade desenvolvida pelo 

Estado, pelos cidadãos e por todas as entidades 

públicas e privadas com a finalidade de:

- prevenir riscos em situações de acidente grave 

- de atenuar os seus efeitos 

- proteger e socorrer as pessoas e bens 
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•-Levantamento e avaliação de riscos colectivos

•- Análise das vulnerabilidades

•- Informação e formação das populações

•- Planeamento de emergência

•- Inventariação de meios e recursos

•-Estudo e divulgação de formas adequadas de

protecção de pessoas, bens e recursos naturais

Dominios de actuação 

da Protecção Civil

4

Sistema Nacional
de Protecção Civil



05-05-2009

3

O Sistema Nacional de Protecção Civil

baseia-se em níveis territoriais, existindo 
em cada um: 
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Uma Autoridade política de Protecção Civil

- Primeiro-Ministro (nacional)

- Governador Civil (distrital)

- Presidente de Câmara (municipal)

Um Serviço de Protecção Civil

- ANPC (nacional)

- Comandos Distritais de Operação de Socorro (distrital)

- Serviços Municipais de Protecção Civil (municipal)

Agentes de Protecção Civil

•

• Os Agentes de Protecção Civil

responsáveis pela resposta à emergência

• em articulação com a Protecção Civil são:

• Forças de Segurança (PSP/GNR)

• Corpos de bombeiros

• Forças Armadas

• Autoridades Marítima e Aeronáutica

• Instituto Nacional de Emergência Médica

• Cruz Vermelha Portuguesa

…
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• Existem organizações técnico-

científicas que cooperam 

• com o Sistema de Protecção Civil

• Instituto de Meteorologia

• Instituto da Água

• Autoridade Florestal Nacional

• Agência Portuguesa do Ambiente

• Laboratório Nacional de Engenharia Civil

• Instituto Tecnológico e Nuclear

• …
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Autoridade Nacional
de Protecção Civilil
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Missão da ANPC...
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 Prevenir e mitigar riscos associados a

acidentes graves e catástrofes, de modo a

atenuar os efeitos resultantes dessas situações

 Coordenar as actividades operacionais dos

bombeiros portugueses

 Avaliar e aprovar estudos, projectos e planos

de segurança contra incêndios

 Coordenar as acções de resposta à

emergência a nível nacional/distrital

Actividades operacionais são 

coordenadas pelo Comando Nacional 

de Operações de Socorro (CNOS)
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ANPC
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Gestão de emergências
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Operações de Emergência
Centro Táctico de Comando 

(CETAC)

• A ANPC fez um esforço financeiro na compra de novos

meios na gestão de emergências. Assim o novo CENTRO DE

COMANDO (CETAC) é constituído por:

•- 7 veículos operacionais

•- 9 tendas

•- 90 postos de trabalho
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Algumas fotos do CETAC

•Numa situação de cheia, a gestão de emergência é

assegurada pela ANPC em articulação com o INAG e o IM

•A articulação com as barragens espanholas e a análise dos

escoamentos é feita pelo INAG

•Ao IM cabe a previsão metereológica e a análise da

precipitação observada.

•O sistema de Protecção Civil coordena a resposta aos

acontecimentos com a intervenção no terreno e divulgação

da informação à imprensa e população em geral.

Gestão em Cheias Naturais

14
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Peças-chave: IM, INAG, ANPC

IM
Entidades 

gestoras de 
barragens

C.H. Espanha

INAG

ARH'S

Albufeiras 

portuguesasEstado do 

tempo e 

previsão Sistema de Vigilância

e Alerta de Recursos

Hídricos

ANPC CDOS

AGENTES DE PROTECÇÃO CIVIL

Recolha de informação de base 
(estado do tempo; descargas das 
albufeiras; níveis hidrométricos e 
caudais).

Análise dos programas de 
descargas

Previsão

Disponibilização da informação à 
ANPC

Coordenação

Divulgação da informação:

Governo, imprensa e outros

Intervenção no terreno

CB’s

SMPC’s

Albufeiras

espanholas

Gestão de emergências
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INSTITUTO DE METEOROLOGIA (IM)

Gestão de emergências

•Em relação à informação disponibilizada pelo IM, a

Protecção Civil busca informação no seu site geral

(www.meteo.pt)
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INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

Observações e Previsões - Área reservada da internet

Gestão de emergências

•O IM também disponibiliza uma página reservada à

Protecção Civil que contém informação mais

pormenorizada e disponível em tempo real
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INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA 

Dados de observações em tempo real

Gestão de emergências

•É o caso das observações feitas por estação

meteorológica a variáveis como a humidade, pressão

atmosférica ou a precipitação
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INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

Imagens de satélite em tempo real

Gestão de emergências

•Ou as imagens de radar em tempo real, com a evolução

dos sistemas depressionários ou anticiclónicos
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INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

Imagens de radar em tempo real

Gestão de emergências

•Temos também acesso a imagens de radar meteorológico

com a evolução de 15 em 15 minutos da precipitação
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INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

Previsões de curto, médio e longo prazo

Gestão de emergências

•Previsões a curto, médio e longo prazo fornecidas pelo

Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo
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INFORMAÇÃO METEOROLÓGICA

Videoconferência diária com os técnicos do IM

Gestão de emergências

•A ANPC também faz uma videoconferência diária com o

IM. Em situações de crise um técnico do IM desloca-se

para a nossa sede de modo a funcionar como oficial de

ligação e a frequência das videoconferências é aumentada
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APOIO DO INSTITUTO DA ÁGUA (INAG) 

NO ÂMBITO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E ALERTA 

DE RECURSOS HÍDRICOS (SVARH)

Gestão de emergências

•Em relação ao INAG, este transmite a informação

hidrológica observada através do seu Sistema de

Vigilância e Alerta dos Recursos Hídricos. Este obtem

informações através de dados disponibilizados pelo

próprio INAG, pela EDP, Agricultura e pelas

confederações hidrográficas espanholas.

SVARH

Dados hidrométricos

EDP

Albufeiras INAG

DGADR

Albufeiras Espanha
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INFORMAÇÃO HIDROLÓGICA

Dados em tempo real de estações

hidrométricas e barragens

•Podemos ver uma imagem do programa RIOS que

transmite os dados provindos do SVARH. Neste caso

temos as informações das barragens no Tejo
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INFORMAÇÃO HIDROLÓGICA

Dados em tempo real relativos a barragens:

caudais afluentes e descarregados, volumes 

armazenados, etc.

Gestão de emergências

•Ou a observação dos dados de descarga de uma

determinada barragem e seus volumes armazenados
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INFORMAÇÃO HIDROLÓGICA

Dados em tempo real relativos a 

estações hidrométricas:

caudais afluentes, nível da água, etc

Gestão de emergências

•Visualização de dados relativos a níveis hidrométricos e sua

comparação com marcas históricas e períodos de retorno

associados
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INFORMAÇÃO HIDROLÓGICA

Acompanhamento em tempo real das situações

Gestão de emergências

•Ou a evolução dos níveis hidrométricos num determinado

período de tempo
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Gestão de emergências

•Por fim, a Protecção Civil cruza os dados meteorológicos e

hidrológicos com os locais onde há vulnerabilidades do

território e analisa a necessidade de emitir o alerta e aviso

aos agentes de protecção civil e populações

Vulnerabilidades
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Na prática, ao nível da ANPC...

Há uma vigilância permanente, 

em articulação com IM e INAG

Gestão de emergências

Ocorre a realização de briefing interno diário

para análise da situação

Havendo uma tomada de decisão

Gestão de emergências

Esta pode ser:

Manter vigilância de rotina

Ou intensificar o acompanhamento da situação 

através dos Comandos Distritais de Operações de 

Socorro (CDOS)

Num nível mais grave o alerta aos Agentes de Pr. Civil

Ou até a emissão de um aviso à população
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Esta reúne pelo menos duas vezes por ano

(início do ano hidrológico e início da Primavera)

Ou reúne extraordinariamente por proposta do 

presidente ou de um terço dos membros

Comissão de Gestão de 
Albufeiras

•Numa situação de gestão de uma cheia, uma entidade

fundamental é a Comissão de Gestão de Albufeiras que

tem como objectivo a exploração das albufeiras em

situações anormais.
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Comité Permanente

“Em situação de emergência provocada por iminência ou 

ocorrência de cheias a Comissão constitui-se em Comité 

Permanente”

Este tem como competências: 

• A gestão coordenada das descargas, incluindo relações com Espanha;

• A decisão de fazer encaixes ou descargas extraordinárias;

• A informação ao Sistema de Protecção Civil.

Gestão de emergências
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Planos de Emergência

•Para fazer face a situações de cheias, existem

também elaborados Planos de Emergência com

a listagem de meios e figuras de actuação para

estes eventos.

•- Há Planos Concelhios da responsabilidade

das Câmaras Municipais

•- A um nível mais alto temos os Planos

Distritais, que devem ir buscar informação aos

planos concelhios, e são da responsabilidade

do Governo Civil
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Medidas de autoprotecção

•Para diminuir sofrimentos cada cidadão em zona de risco

deve ter conhecimento de medidas de autoprotecção e

procedimentos de segurança a tomar em caso de perigo.

•Essas medidas podem ser consultadas no site da ANPC

(www.prociv.pt) ou noutros ligados à temática

http://www.prociv.pt/
http://www.prociv.pt/
http://www.prociv.pt/
http://www.prociv.pt/
http://www.prociv.pt/
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Face a ocorrência de uma emergência não

ceder ao pânico e manter a calma...

Fazer de um limão uma limonada!

Por Fim… Sabemos que…
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Muito Obrigado 
pela vossa atenção


