
 

Designação do projeto | Elaboração de Cartografia com vista à caracterização de riscos no Cávado 
Código do projeto |POSEUR-02-1810-FC-000442 
Objetivo principal| Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos 
Região de intervenção | NUT III Cávado 
Entidade beneficiária |Comunidade Intermunicipal do Cávado 

Data de aprovação |28-04-217 
Data de início | 06-12-2017 
Data de conclusão| 30-10-2020 
Custo total elegível| 327.371,88 EUR 
Apoio financeiro da União Europeia | FC – 285.900,33 EUR 
Apoio financeiro público nacional/regional | 41.471,55 EUR 

A existência de informação geográfica atualizada é uma ferramenta indispensável de apoio à ação municipal, 

designadamente no que respeita aos serviços de proteção civil. Tornou-se crítico a aquisição de cartografia base que 

garanta informação atual sobre o território da CIM Cávado.  

Os municípios são recorrentemente alvo de pedidos de informação sobre o risco e a perigosidade associada à ocupação 

do solo por parte de quer de entidades oficiais quer dos munícipes. A existência de cartografia de risco atualizada é 

condição para que os municípios consigam responder quer às diversas entidades, quer aos desafios relacionados com a 

gestão do risco nos municípios do Cávado. Verificou-se a necessidade de elaborar cartografia de risco nomeadamente: 

a Carta de combustíveis florestais, a Carta de risco de incêndio florestal, a Carta de risco de cheias e inundações, a Carta 

de risco de movimento de vertentes e a Carta de risco tecnológico, para utilização no âmbito dos seus diferentes planos, 

designadamente, ao nível dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil (PMEOC) e dos Planos Municipais de 

Defesa da Floresta Contra Incêndio (PMDFCI). 

 Por outro lado, verificou-se que a cartografia de base existente para a elaboração dos diversos planos e para a 

elaboração da cartografia de risco, se encontrava bastante desatualizada, originando por isso a necessidade urgente de 

aquisição da cartografia à escala 1:10 000 para posteriormente se elaborar as cartas de risco. Os municípios consideram 

um aspeto essencial a existência de cartografia de base atualizada enquanto ferramenta de apoio à produção de 

conhecimento e caracterização dos riscos existentes, assim como para o apoio aos sistemas de gestão e monitorização 

de riscos e catástrofes.  

Em resumo, a presente operação abrange a produção cartografia de base atualizada do território, que servirá de apoio 
à elaboração de cartografia de risco, dos planos municipais e intermunicipais, assim como aos sistemas de informação 
que por sua vez permitirão dar apoio à gestão de catástrofes, planeamento, mitigação e gestão de risco no território do 
Cávado.  

                                                  


