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conceitos 

- Perigosidade [ribeira das Vinhas não é perigosa] 

 
- Riscos [pessoas e bens]: 

 i. naturais; 

 ii. antrópicos;  

 iii. mistos. 

[ribeira das Vinhas tem risco] 



contexto 

Três certezas: 

- Os riscos rodeiam-nos por todos os lados; 

- Os meios, humanos e materiais, são sempre 
mais escassos que o desejável.  

Incerteza: 

- Não sabemos quando? 

- Já aconteceram e vão acontecer, em países 
pobres e ricos;  



escalas de atuação 

Local vrs Central/Regional 

Escalas diferentes: 

- Conhecimento;  

- Geográfica;  

- Temporal.  



escalas de atuação 

Central ≠ Regional 

[ARH do Tejo] 



conhecer o local 

- Conhecimento Local: 

O Serviço Municipal de Proteção Civil conhece muito bem 

o Concelho – pontos críticos. 

- Conhecimento Central/Regional: 

Experiência de atuação noutros concelhos – transferência 

de know how. 

Visão de conjunto (concelhos vizinhos, bacia hidrográfica, 

região). 



atuação 

- ação continuada e permanente (gestão  do risco; 

prevenção) 

- em situação de ocorrência. 

[ fazer contas: os custos da não prevenção] 



gestão/prevenção/ação 

Ação continuada e permanente (gestão  do risco; 

prevenção) 

 
- Dados históricos; 

- Atuação em pontos críticos; 

- Definição de ações de emergência (pontos fusível).  



- Estrutural: 

- Não estrutural: 

gestão/prevenção/ação 

 i. obras de defesa; 

 ii. diques, desvios;  

 iii. bacias de retenção. 

[aproveitar todas as oportunidades; ex: um novo 
loteamento, alteração do traçado de uma via, um novo 
atravessamento] 

- conservação de solos e florestação, ordenamento do 
território, seguros, sistemas de alarme e prevenção) –
MAPAS DE RISCO 

- informação/formação/sensibilização  



- Não estrutural: 

gestão/prevenção/ação 

 i. conservação de solos e florestação; 

 ii. ordenamento do território;  

 iii. seguros; 

 iv. sistemas de alarme e prevenção.  

[ MAPAS DE RISCO] 



- Informação/formação/sensibilização: 

gestão/prevenção/ação 

 i. stakeholders; 



- riscos associados a zonas litorais 

litoral 

[alterações climáticas] 



em situação de ocorrência. 

ocorrência 

 i. comunicação – concertação; 

 ii. cada parte saber o que tem de fazer. 



conclusão 

 i. estar preparado todos os dias; 

 ii. conhecer o território preventivamente; 

 iii. formar/sensibilizar; 

 iv. cada parte apenas tem de fazer o que deve. 

 

 


