
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção

Entidade beneficiária

Data de aprovação

Data de início

Data de conclusão

Custo total Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia FEDER

Apoio financeiro público nacional / regional

Encargo financeiro público municipal

Descrição da operação

Objetivos

Resultados esperados

30-11-2022

903.159,20 €

Infraestruturas de proteção civil municipais apoiadas: 1

99.832,66 €

0,00 €

Centro Municipal de Proteção Civil de Oliveira do Hospital

CENTRO-07-2114-FEDER-000212

Criação de Centro Municipal de Proteção Civil que permitirá concentrar no mesmo espaço toda a 
estrutura local dos Serviços Municipais de Proteção Civil, com recursos humanos, informáticos, de 
comunicação e equipamentos para desenvolver as suas competências de coordenação institucional, 
estando ainda preparado para servir funções de uma organização diferenciada em situação de 
emergência, garantindo a correta gestão dos meios mobilizáveis face aos vários tipos de ocorrência. 

NUT II - Região CENTRO; NUT III - Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

01-07-2021

665.551,04 €

565.718,38 €

22-04-2021

Criação de um Centro Municipal de Proteção Civil para albergar e apoiar a comissão Municipal de 
Proteção Civil nas suas competências de coordenação institucional, quer na vertente política, quer 
na vertente de coordenação operacional, preparado para servir as funções de uma organização 
diferenciada em situação de acidente grave ou catástrofe, assim como com capacidade de resposta 
imediata para sustentação logística de desalojados e/ou dos dispositivos de resposta operacional 
ativados. 

A presente operação visa contribuir para a conservação e valorização dos ativos patrimoniais, 
promovendo a competitividade dos territórios, designadamente através do reforço da sua 
segurança. Visa ainda potenciar a gestão eficiente dos recursos, evitar a duplicação de estruturas e 
monitorizar em permanência a área do município, assim como responder às necessidades sentidas 
por parte da população residente no Município.

Foram fixados como indicadores de realização e de resultado da operação, os 
seguintes:

Área de cobertura de património natural: 6.614 há
Área de cobertura de zonas de elevada perigosidade: 9.592ha 


