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POSIT Nº 04 

30/05/2019 | 18:00 

 

Situação no Distrito de AVEIRO 

Cenários Situação Meteorológica Adversa 

 

Origem da informação: Serviços Municipais de Proteção Civil, Bombeiros, GNR, 

ISS,IP, Aces Baixo Vouga, CVP, Infraestruturas de Portugal, Águas do Vouga, EDP, 

FEPC, Comboios de Portugal, ALTICE, Hospital de Aveiro, SEF, PJ,  

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

após a passagem da onda de inundação, ontem, 29 de maio. 

De acordo com essa informação, as áreas mais afetadas nos vários 

municípios são as seguintes: 

 

Local Danos 

Albergaria-a-Velha 

 

Pelas 09:56 acionadas equipas para 

Valmaior, após derrocada em 

estruturas (Fábrica de Papel). Pelas 

10:09, deu-se nova derrocada, 

seguida de incêndio num armazém 

da referida fábrica. Acionados 1 

grupo BREC da Guarda, 1 Grupo 

BREC da FEPC, 1 equipa BREC/SAR de 

Albergaria-a-Velha e 1 brigada BREC 

de Oliveira do Bairro. Localizadas 7 

vítimas ligeiras e 2 vítimas mortais. 

Ainda em Valmaior, as duas equipas 

de purificação de água (FAA e 

módulo alemão) começaram a 

distribuir água potável à população 

pelas 11:30. Total de 111 operacionais 

e 36 viaturas. As duas ZCAP montadas 
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a 29 de maio encontra-se já 

encerradas, dado não se manter a 

sua necessidade. 

Águeda Pelas 10:44 informação de acidente 

ferroviário na Estação de Sernada do 

Vouga. Total de 39 vítimas, duas 

encarceradas. 6 vítimas graves 

encaminhadas ao Hospital de Aveiro. 

1 operacional ferido também 

encaminhado ao Hospital de Aveiro. 

3 feridos ligeiros. 29 pessoas assistidas. 

PMA (ACES Baixo Vouga, Bombeiros, 

SMPC e ISS,IP) no local. Total de 51 

operacionais e 18 veículos. ZCAP de 

Macinhata encontra-se já encerrada, 

dado não se manter a sua 

necessidade. 

Aveiro Pelas 10:05 despiste de autocarro 

com vários passageiros, arrastado 

pela água, junto ao Parque da Balsa, 

em Eixo/Eirol. Localizadas 15 vítimas 

no exterior do autocarro e 15 

encarceradas. Informação de 

possibilidade de dois veículos ligeiros, 

também arrastados pela água. Pelas 

12:14 a GNR localiza um dos veículos, 

o outro localizado pelas 12:23. Em 

cada ligeiro encontraram-se 2 vítimas 

(total de 4). No total 16 feridos graves, 

16 ligeiros e 2 vítimas mortais. 4 vítimas 

graves e três ligeiras foram 

evacuadas para o hospital de Aveiro. 

PMA no local (ACES Baixo Vouga, I 

SS,IP, SMPC e Bombeiros). Total de 65 

operacionais e 16 veículos 

Sever do Vouga Pelas 09:46 acionada equipa de 

salvamento em grande ângulo, 

equipas de mergulho e cinotécnicas 

para a Praia Fluvial da Quinta do 

Barco, em Paradela e Bucas nas 

Margens do Rio Vouga. Total de 6 

vítimas graves, 7 ligeiras e 4 vítimas 

mortais. 7 pessoas assistidas. Total de 

96 operacionais e 40 veículos. ZCAP 

de Pessegueiro do Vouga encontra-

se já encerrada, dado não se manter 

a sua necessidade. 
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Ílhavo1 ZCAP de Ílhavo a ser desmobilizada, 

por não se manter a sua necessidade. 

 

 

Posto de Comando Distrital instituído e operacional nas instalações do CDOS de 

Aveiro. 

Postos de Comando Municipais continuam constituídos e operacionais 

 

 

ANEPC/ CDOS de Aveiro 

                                                           
1 Informação adicional ao POSIT N.º 3 
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