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Catástrofe de inundação - pessoas de contacto e informações sobre ofertas de assistência 

Observar: O contacto só pode ser efetuado em alemão para as ofertas de assistência listadas abaixo 

 

Städtische Auskunft - Zentrale  
Informação Municipal – Sede 
 

02331/207-5000 
 

• Ponto de contacto para questões de cidadãos 
 

• Informação sobre o funcionamento administrativo 
municipal 

 

Stadt Hagen – Zentrale Hotline für „Hochwasser“ / Freiwilligenzentrale  
Cidade de Hagen - Linha Direta Central para "Inundações" / Centro de Voluntariado 
 

02331/207-5985 
02331/207-5976 
02331/207-5974 
 
hochwasserhilfe@stadt-hagen.de 
 

• Coordenação de ofertas de assistência 
 
 

 

• Assistência na limpeza  
 

• Transportes  
 

• Alojamento (privado) 

• Coordenação de assistência no local 
 
 

Formulário de inscrição (para ajudantes, pessoas privadas 
que necessitem de ajuda e necessidade de ajuda para 
organizações): 
https://fzhagen.de/hochwasserhilfe/ 
 

Não se aceitam mais donativos em espécie! 
 

Kitas  
Infantários 

Cidade de Hagen 
 

02331/207-4440 

• Opções de cuidados alternativos no caso Kitas 
fechadas 

Wohnungsnotfälle  
Emergências habitacionais 

Stadt Hagen Zentrale Fachstelle 
für Wohnraumsicherung 
Cidade de Hagen Departamento 
central especializado em 
segurança habitacional 
 

02331/207-2727 
02331/207-5865 

• Para pessoas que já não têm alojamento 
 

Städtisches Beratungszentrum „Rat am Ring“  
Centro de Aconselhamento Municipal "Rat am Ring" 

Cidade de Hagen  
 

02331/207-3991 
 

familienberatung@stadt-hagen.de  

• Apoio psicológico às pessoas afetadas (famílias, 
crianças e jovens) 

• Intervenção em crise 

• Processamento de impressões adequado para crianças 

• Mais informações: 
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397441.html  
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WBH 

 
notlage@wbh-hagen.de 
 
 

• Coordenação da assistência técnica por veículos de 
construção, camiões, etc. 

HEB 
 

02331/3544 4444 
 

Toda a informação é 
constantemente atualizada na 
página da Internet da HEB: 
www.heb-hagen.de 
 

• Eliminação gratuita de resíduos volumosos e 
resíduos eletrónicos 
 

• Em curso nos distritos (atualização diária das áreas 
envolvidas na página da Internet) 

• Assistência no carregamento dos resíduos volumosos e 
eletrónicos para os contentores  

 

Untere Wasserbehörde  
Autoridade responsável pela água inferior 

Stadt Hagen Umweltamt  
Cidade de Hagen Autoridade 
ambiental 
 

umweltschaden@stadt-hagen.de  

• Registo de danos ambientais 
 

• Apoio às pessoas afetadas que tenham de garantir ou 
reparar danos ambientais em instalações estruturais a 
curto prazo, tendo como pano de fundo a segurança do 
tráfego, a prevenção de danos consequentes ou por 
outras razões. 

 

• As notificações devem conter as seguintes informações: 
Endereço, breve descrição do dano, pessoa de contacto, 
um contacto telefónico ou e-mail.  

 

• O processamento das notificações será tão 
desburocratizado e urgente quanto possível. 

• Mais informações: 
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101
/PM_397443.html 
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