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Ações a Desenvolver  
 

 

 Identificar e avaliar os aglomerados críticos  

 Proteger os aglomerados através da gestão de faixas de proteção  

 Identificar o Oficial de Segurança Local  

 Identificar e criar os mecanismos de aviso à população  

 Identificar e preparar os locais de abrigo e de refúgio  

 Operacionalizar o kit de abrigo  

 Elaborar o Plano de Evacuação  

 Realizar treinos e exercícios que permitam identificar hipóteses de melhoria  

 Instalar sinalética e assegurar a sua manutenção 
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Proteção dos Aglomerados 
 

 
Avaliação de pontos críticos 
 

 Cruzar o mapa da distribuição dos aglomerados com a carta de perigosidade de 

incêndio 

 Identificar aglomerados localizados em classes de perigo mais elevadas 

 Caracterizar aglomerados selecionados 

 

Faixas de gestão de combustível 
 

 Limpar faixa de proteção a partir da parede exterior dos edifícios 

 Garantir distância entre copas de árvores 

 Evitar continuidade vertical 

 
Avaliação de capacidades existentes de autodefesa do aglomerado 
 

 Pontos de água 

 Kits de autoproteção/primeira intervenção operacionais 

 Residente com capacidade para desempenhar a função de Oficial de Segurança 

Local 

 Residentes com capacidade para constituir uma equipa de autoproteção – 

grupo de autodefesa comunitária 

 
Programa de treino 
 

 Realização de exercícios periódicos com população 

 Formação ministrada pelo SMPC, Corpo de Bombeiros, GNR e equipas de 

sapadores florestais 

 Ações de reciclagem anuais 
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Prevenção de Comportamentos de Risco 

 
Identificar principais comportamentos de risco 
 

 Queima de sobrantes 

 Queimada extensiva de pastos, restolho 

 

Desenvolver atividades de sensibilização para grupos específicos 
 

 Agricultores 

 Produtores florestais 

 Apicultores 

 Ocupantes sazonais 

 

Identificar mensagens chave a transmitir 
 

 Linguagem simples e acessível 

 Ênfase na necessidade de alteração ou eliminação de comportamentos de risco 

 Reforço nas vésperas dos períodos com maior risco de incêndio (uso do fogo 

interdito) 

 
Implementação 
 

 Ações de sensibilização grupais 

 Ações de sensibilização porta-a-porta 
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Sensibilização e Avisos à População 

 
Emissão de avisos sobre proibição do uso do fogo 
 

 Placards informativos 

 Porta-a-porta 

 Rádios locais 

 Web-Tv 

 SMS 

 App em smartphone 

 Redes sociais 

 Lista de distribuição por correio eletrónico 

 

Emissão de avisos sobre condutas de autoproteção a adotar em tempo real 
 

 Porta-a-porta 

 Altifalantes 

 Sirenes 

 Sinos de igreja 

 Rádios locais 

 Telefone fixo 

 
Ações a desencadear 
 

  Implementar redes de aviso porta-a-porta com Oficiais de Segurança Local e 

outros elementos  

 Estabelecer articulação com rádios locais  

 Contactar com paróquias locais para a utilização de sinos  

 Definir mecanismos para utilização de sirenes Identificar locais de frequência 

pública para rede de divulgação de informação 
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Evacuação de Aglomerados 
 
Definir Plano de Evacuação 
 

 Envolver população 

 Ver disposições dos PMEPC 

 Analisar perfil dos potenciais deslocados 

 Avaliar a existência de zonas turísticas (ex: praias fluviais) 

 Identificar capacidades de transporte (próprio e coletivo) 

 Analisar o tempo disponível para a evacuação 

 Definir intervenientes no processo de evacuação (agentes, cidadãos, 

voluntários) 

 Identificar itinerários 

 Identificar zonas de abrigo/refúgio 

 Estabelecer locais para deslocação de produção pecuária 

 
Conteúdo de Plano de Evacuação 
 

 Situação (incluir cartografia) 

 Entidades Intervenientes (ver PMEPC) 

 Procedimentos de alerta (notificação operacional) 

 Procedimentos de aviso 

 Procedimentos de evacuação 

 Procedimentos de abrigo/refúgio 

 Procedimentos de alojamento temporário 
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Procedimentos de Evacuação 
 

 Indicar zona segura (fora do aglomerado) ou zona de refúgio (interior 

aglomerado) 

 Sinalização das vias de evacuação 

 Prioridade de evacuação para franjas vulneráveis 

 Localização de pontos de encontro 

 Meios de transporte 

 Proteção das propriedades evacuadas/Envolvimento de forças de segurança 

 Realização de exercícios 

 

Local de Abrigo ou Refúgio 
 

Abrigo coletivo (espaço fechado) – Edifícios resistentes a ignições 
 

 Pavilhões 

 Polidesportivos 

 Igrejas 

 Piscinas 

 Escolas 

 Salões polivalentes 

 Centros comunitários 

 Equipamentos públicos 

 Edifícios habitacionais de fácil acesso 
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Refúgio coletivo (espaço aberto) – Locais afastados da vegetação e facilmente 
acessíveis 
 

 Campos de futebol 

 Adros de igreja 

 Praças centrais 

 Largos amplos 

 Recintos de feiras 

 Local de Abrigo ou Refúgio 

 Tanques 

 Lavadouros 

 Piscinas 

 
 
Sinalização 
 

 Identificação do abrigo coletivo 

 Identificação do local de refúgio coletivo 

 Acessos 

 

Kit de Abrigo 
 

 Água engarrafada 

 Estojo de primeiros socorros 

 Rádio 

 Lanterna (s) 

 Artigos especiais para lactentes, idosos e pessoas com deficiência 

 Itens de higiene 

 Máscaras com filtros de partículas 

 Água e alimentos para animais de companhia 

 Apito 
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Ficha Técnica 

 

 Título: Aldeia Segura, Pessoas Seguras – Manual de Apoio à Implementação – 

Juntas de Freguesia 

 Edição e autoria: Autoridade Nacional de Proteção Civil 

 Readaptação: Serviço Municipal Proteção Civil Covilhã – AM  

 Data de publicação: junho de 2018 

 

Serviço Municipal de Proteção Civil Covilhã 

Sitio da Corredoura – 6200-026 Covilhã | Portugal 

Tel.: +351 275 330 600 ou 926 354 768 | protecao.civil@cm-covilha.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reprodução parcial desta obra foi permitida pela ANEPC através do seu Guia de 

Implementação Aldeia Seguras – Pessoas Seguras. 


