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A prova de choque  

 

Em 7 de Dezembro de 2010 um tornado, 
qualificado como EF3(*)

, atingiu uma re-
gião compreendida entre Soudos, conce-
lho de Torres Novas e as imediações do 
Troviscal, concelho da Sertã. 

 

Afectou com maior incidência os concelhos de Tomar e de 
Ferreira do Zêzere. O trajecto de destruição do tornado 
compreendeu uma extensão total de cerca de 54 Km e 
uma largura estimada em cerca de 100 a 350 metros.  

 

O tornado provocou no concelho de To-
mar 36 feridos dos quais 19 eram crianças.  

 

O INEM fez a triagem no local, 3 crianças e 2 adultos ape-
nas necessitaram de apoio psicológico. 

4 vítimas tiveram alta no local e as restantes foram trans-
portadas para o Hospital de Tomar. 

O Serviço Social prestou apoio as famílias e efectuou le-
vantamento a eventuais necessidades de alojamento. 

Os desalojados foram hospedados em casa de familiares e 
numa pensão disponibilizada pela autarquia.  

 

Durante  seis dias seguidos, a Protecção Civil  
esteve no terreno, acompanhando as Juntas de 
Freguesia e os diferentes parceiros no levanta-
mento e ajuda emergente às populações, sendo de 
destacar o voluntarismo de muitos dos residentes 
do Concelho, na ajuda ao socorro e limpeza. 

 

(*)intensidade do vento, rajada de 3s, com valor  
compreendido no intervalo 218-266 km/h 

 Tornado de 7.12.2010 
Balanço de uma catástrofe  

Venda Nova - linhas de energia afectadas e trabalhos de reparação de telhados 

Plano Municipal de Emergência - reunião de coordenação e preparação do socorro 

Imagem de satélite meteorológico - no momento em que o Tornado atravessa-

va Tomar 



Pela primeira vez o Concelho de 
Tomar esteve em Alerta Vermelho 
O Alerta Vermelho, foi declarado no dia 7Dez às 15:00 

Dando lugar à activação do Plano Municipal de Emergência 

O alerta vermelho é um estado de emergência ou alarme que  
se caracteriza por os meios ordinários de actuação serem insuficien-
tes e não controlarem a situação ou a existência de grave risco de 
descontrolo da mesma. Produziram-se graves danos em pessoas e bens. 

O Concelho esteve 45 horas em alerta vermelho, intervindo na ocorrência 
mais de 200 bombeiros do distrito, INEM, forças de segurança, segurança 
social , serviços municipais e mais de 100 voluntários durante esse período. 

 

O Alerta Azul, foi declarado no dia  9Dez às 12:00 

Correspondendo à alteração do estado de alerta do Plano. 

O alerta azul é um estado de emergência ou alerta, caracterizado por 
uma situação em que os meios são suficientes para controlarem a 
propagação dos riscos, mas a natureza da ocorrência requer a manuten-
ção do Plano de Municipal de Emergência activado. 

O Concelho esteve em alerta azul durante 96 horas. 

Tornado 2010 - Balanço da resposta 

Novidades na Protecção Civil 
No decurso de reunião de trabalho com todos os Presidentes de Junta do 
Concelho, foi disponibilizada a estes, bem como apresentada publicamente, 
a remodelada viatura de apoio às actividades de protecção civil. 

Este novo meio, equipado com pás, sacholas e material de corte de vegetais, 
ficou a partir desta semana à disposição de todas as Freguesias, em apoio a 
estas.  A viatura, de 1991, com tracção integral, estava há vários anos sem 
uso, como viatura de apoio aos bombeiros, ganhando assim nova “vida” e 
utilidade. Em caso de futuras ocorrências, existe mais este  meio disponível. 
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Proprietários Sinistros  Prejuízo estimado  

Particulares 339        6,500,000.00 € 

Empresas 11        1,650,000.00 € 

Público 3        1,250,000.00 € 

           9,400,000.00 € 

Tornado 2010  - corredor de passagem entre Torres Novas e Sertâ 

EF 1 EF 2 

EF 2 

EF 2 

EF 3 

EF 3 

Prejuízos materiais - apesar de avultados, não houve vítimas mortais 

Voluntariado - o apoio da população teve um papel fundamental Viatura de apoio ás freguesias - apresentação aos presidentes de junta 


