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Uma tarefa  

de TODOS !

“As operações de socorro nos diferentes contextos de manifestação do risco de

inundação na bacia hidrográfica do rio Mondego”
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Área = 6645 Km2

Extensão = 258 Km

FATORES POTENCIADORES DE EVENTOS EXTREMOS 

• Precipitação prolongada e/ ou intensa

• Caraterísticas da bacia hidrográfica

• Dimensionamento e conservação do sistema hidráulico

Sistema hidráulico do Mondego

Barragem da Aguieira

Ponte Açude

Diques

• Defesa contra cheias

• Produção de energia

• Abastecimento público

• Hidroagrícola

Empreendimento com fins múltiplos 

Nos termos do Princípio da Prioridade previsto na LBPC, deve

ser dada prevalência à prossecução do interesse público

relativo à proteção civil (…) sempre que estejam em causa

ponderações de interesses entre si conflituantes.



MONITORIZAÇÃO E GESTÃO DA CRISE 

(Dimensionamento da Ponte açude: 2.000 m³/s)

Causas possíveis 

• Alteração do regime dos caudais;

• Falta de monitorização dos caudais do rio Ceira,

bacia intermédia, ribeira de Mortágua e rios Ega e

Arunca.

Maior vulnerabilidade dos elementos expostos

(Risco = Probabilidade/perigosidade * Vulnerabilidade)

Caudais máximos 

registados no Açude Ponte:

• 1583 m³s – dez 2000

• 1990 m³s – jan 2001

• 1498 m³s – jan 2016

• 1960 m³s – fev 2016

• 2187 m³s – dez 2019
(Valores aproximados)

• Deficiente manutenção e exploração do sistema

• Obras inacabadas

• Problemas de ordenamento do território

• Perceção do risco (falsa sensação de segurança)

Conjugadas



CDOS de Coimbra

SMPC’s

APC

APA Coimbra

IPMA

MONITORIZAÇÃO E GESTÃO DA CRISE 



A GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES  

• Construção do sistema Aguieira/Fronhas/Raiva e Ponte Açude;

• Regularização fluvial do Baixo Mondego (diques de proteção longitudinal e

leitos periféricos)

Medidas estruturais

 Revelaram-se muito eficazes nas primeiras duas décadas (1980 – 2000);

 Os eventos de 2001, 2016 e, principalmente, de 2019 alteraram a perceção

sobre o risco e a sensação de que o processo de gestão do risco está muito

assente na obra de engenharia.

PROPOSTA ESTRUTURAL 1

Construção de uma nova barragem no Mondego (por exemplo a que estava

prevista para Girabolhos). Só uma grande barragem ou infraestrutura superior a

dez metros pode controlar o volume de água do Rio Mondego em Coimbra.



A GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES  

Medidas Não-Estruturais

• Ordenamento do território

Um adequado uso e ocupação do solo das zonas ribeirinhas constitui uma forma eficaz

de reduzir o risco de inundação

• Maior integração de medidas de mitigação do risco na política do ordenamento do

território dos municípios do Baixo Mondego;

• Maior concretização e sincronização da delimitação das áreas inundáveis nos

Instrumentos de Gestão do Território (IGT) dos municípios do Baixo Mondego,

designadamente as áreas que integram a Reserva Ecológica Nacional (REN), as

quais devem ser posteriormente transpostas para os instrumentos de planeamento

de emergência de proteção civil (zonamento de risco);

• Interdição ou condicionamento da expansão urbanística mediante certos códigos

de construção;

• Relocalização das populações residentes em áreas inundáveis.

• Comunicação do risco: informação, formação e envolvimento das populações.



PROPOSTA NÃO-ESTRUTURAL 1

Redução do nível de defesa contra cheias (NDC) da Barragem da Aguieira da cota

117,00 para a cota 115,00 durante o período historicamente vulnerável.

Barragem da Agueira

• NDC - Nível Defesa de Cheia = cota 117,00 m

• NDO – Nível Defesa da Obra = cota 125,00 m

A GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES  

Dez a fev - Período de maior vulnerabilidade histórica !

“Gestão adaptativa do risco!!!”



GESTÃO DA EMERGÊNCIA

• PREPARAÇÃO

• Planeamento de emergência (organização da resposta – operacional,

técnica e logística - definição dos mecanismos de aviso e de alerta):

o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil;

o Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para Cheias e

Inundações do Concelho de Coimbra.

• RESPOSTA (Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro/SIOPS)

• Previsão, monitorização e alerta;

• Aviso;

• Evacuação;

• Socorro e salvamento

PROPOSTA NÃO-ESTRUTURAL 2

Envio de SMS à população presente em área inundável para o estado de

preparação (Nível Laranja) ou evacuação (nível vermelho).



GESTÃO DA EMERGÊNCIA

Tomada de decisão operacional 

PROPOSTA NÃO-ESTRUTURAL 3

Matriz de apoio à decisão operacional na iminência ou ocorrência

hidrometeorológica (com os fundamentos balizadores de níveis de alerta

assentes na precipitação acumulada, previsões meteorológicas e no estado das

albufeiras)

FDO- Fundamentos

de Decisão

Operacional

Baixo Moderado Elevado Muito Elevado



FDO- Fundamentos de 
Decisão Operacional

Baixo Moderado Elevado Muito Elevado

Caudais no Açude Ponte de 
Coimbra (1) <600 m3 /s

> 600 m3 /s  < 800 m3
> 800 m3 /s  < 1200 

m3 > 1200 m3 /s

Caudais afluentes à 
Barragem Aguieira <50 m3 /s <100 m3 /s a 450 < m3 /s  

(2)
>  450 m3 /s <  600 m3

/s
> 600 m3 /s

Estado da Barragem 
Aguieira – NDC 115.00 m 117.00 m 119.00 m 124.50 m

Estado da Barragem 
Fronhas - NDC 120.00 121.00 122.00 123.00

Dias de Precipitação 
acumulada Não 3 Dias 5 Dias 7 Dias

Caudais das bacias não 
regularizadas (3) <100 m3 /s 100 m3 /s a 300 m3 /s 300 m3 /s a 600m3 /s > 600 m3 /s

Previsões meteorológicas
para 3 dias (4) Precipitação 

Aguaceiros
Precipitação fraca

Precipitação intensa 
com aviso 

meteorológico.

Precipitação intensa e 
duradoura com aviso 

meteorológico.

Queda de neve na Serra da 
Estrela (5) Sim Sim Não Não

(1) Valores de referência dos níveis de alerta segundo o Plano Especial de Operações para Cheias no Distrito de Coimbra (2005).
(2) 450m3 /s é o caudal lançado pelos grupos da barragem inscrito nas regras de exploração da EDP.
(3) Caudais verificados pela diferença entre os caudais efluentes medidos no Açude Ponte de Coimbra e os da Raiva e Fronhas.
(4) Previsões a 3 dias apresentam um maior rigor de previsibilidade.

MATRIZ DE DECISÃO OPERACIONAL



• Acompanhamento e avaliação da situação

• Monitorização SVARH

• Coordenação institucional (CCOD)

• Aviso à população 

• Avaliar constrangimentos

• Avaliar necessidade de reforço de meios

• Avaliar fragilidades

• Planear reforço operacional

• Coordenação institucional (CCOD)

• Aviso à população 

• Monitorização (APA e EDP) dos níveis dos caudais

afluentes às barragens e os caudais da Ponte

Açude

• Ativação de planos emergência de proteção civil

• SMS às populações para estado de prontidão

• Propor a evacuação das populações

• Planear reforço operacional

• Coordenação política (CDPC)

• Coordenação institucional (CCOD)

• Evacuação das populações  

• Socorro e salvamento

• Garantir o despacho e reforço de meios

• Coordenação política (CDPC)

• Coordenação institucional (CCOD)



In DN/Lusa
28 Dezembro 2019 – 20:19
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