
 
 

 

 

POSIT_AVEIRO  

PONTO DE SITUAÇÃO 

 

PONTO DE SITUAÇÃO 

  

EXERCÍCIO-EXERCÍCIO-EXERCÍCIO 

 

POSIT Nº 03 

30/05/2019 | 17:00 

 

Situação no Distrito de AVEIRO 

PEE de Ílhavo 

 

Origem da informação: Serviço Municipal de Proteção Civil, Administração do 

Porto de Aveiro, Capitania do Porto de Aveiro, Bombeiros, GNR, ISS,IP, Aces 

Baixo Vouga, CVP 

 

O CDOS de Aveiro já recolheu informação sobre as zonas mais afetadas 

pela explosão e subsequente cascata de incidentes/acidentes graves 

envolvendo substâncias perigosas no Porto de Aveiro, município de 

Ílhavo. 

De acordo com informação recolhida pelo CDOS de Aveiro, as áreas 

mais afetadas no município são as seguintes: 

 

Local Danos 

Porto de Aveiro/Terminal de 

Granéis Líquidos 

Explosão, seguida de incêndio, de 

esfera de metanol da Bresfor, devido 

ás condições meteorológicas 

adversas (queda de raio) pelas 09:38. 

Mobilizados de seguida dois grupos 

de combate e um módulo francês 

HAZMAT/NRBQ. 

Pelas 11:00, ocorreu derrame de 

substância não identificada nos 

contentores do terminal norte, 

afectando trabalhadores do local e 

população presente no Jardim 
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Oudinot. Foram accionadas Equipa 

Hazmat e posterior evacuação de 

vítimas e população para Posto 

Médico avançado. Ainda não há 

informação do tipo de produto 

derramado. 

Por precaução, 150 alunos, 

professores e funcionários da EB de 

Chave evacuados para a ZCAP (EB 

2,3 de Ílhavo), onde receberam 

assistência médica, alimentação e 

apoio psicossocial. Já recolheram às 

suas habitações. 

Pelas 15h00 e na sequência da 

primeira situação (efeito 

cascata/dominó) houve derrame de 

anilina na empresa Boldati. 

Mobilizados 1 grupo de combate do 

Porto e outro de Coimbra. Operações 

ainda em curso. PMA da Cruz 

Vermelha junto do TGL. Total de 84 

operacionais e 24 viaturas. 22 pessoas 

foram evacuadas do Jardim Oudinot 

e proximidades do TGL (adultos), 

Dessas, 4 foram evacuadas para o 

hospital de Aveiro e duas revelaram-

se vítimas mortais, e as restantes 14 

vítimas já tiveram alta e permanecem 

até ao momento na ZCAP. São 

esperadas ainda mais algumas 

pessoas. ZCAP operacionalizada pelo 

ISS,IP, com profissionais de saúde do 

ACES Baixo Vouga, técnicos do 

SMPC/CM ílhavo e 5 psicólogos do 

Núcleo de Coordenação ao Apoio 

Psicológico e Social de Emergência 

(NCAPSE) da ANEPC. 

 

 

 

Posto de Comando Distrital continua instituído e operacional nas instalações do 

CDOS de Aveiro. 

Posto de Comando Municipal continua constituído no CB de Ílhavo.  
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ANEPC/ CDOS de Aveiro 
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