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Актуалност

• В средата на юни, 2017г.  в централната част на 

Португалия, в района на Педрогау Гранде, избухва голям 

горски пожар, при който загиват 64 души, а 250 са ранени.

• Август 2017 г., бурята Офелия достига и до Иберийския 

полуостров и допринесоха за разгарянето на горските 

пожари. Към същия този момент около сто четиридесет и 

пет огнища бушуват в Централна и Северна Португалия 

като отнемат живота на 36 души в областите Коимбра, 

Кащелу Бранку, Визеу и Гуарда, разположени в централната 

и северната част на страната.
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Системи за комуникация, мониторинг и 

защита при бедствия в Република 

Португалия.

• базирани на цифрови канали за 

комуникация в реално време;

• осигуряват сравнително обективни 

резултати чрез опростяване на ключова 

информация;

• оценка на времевата промяна;

• визуално показване на важна 

информация по време на природно 

бедствие;



продължение

• използват компютърни системи за 

управление на пространствени данни;

• сателитните изображения;

• въздушните снимки за земната 

повърхност;

• векторни и растерни данни;



Информационната система за 

аварийно планиране



Технически наръчници за анализ на риска 

и планиране на аварийни ситуации 



Националната платформа за намаляване 

на риска от бедствия (PNRRC)
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SMS



река Дуро (североизточна 

Португалия) 

A - дренаж

b - тектонични разломи

c - литология

d - земеползването

e - ъгъл на наклона

f - вариант



Благодаря за вниманието!
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