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1 - ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTECÇÃO CIVIL EM PORTUGA
A Lei nº 27/2006, de 3 de Julho - Lei de Bases da Protecção Civil - define a

Protecção Civil como a actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas

e Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas,

tendo em vista prevenir riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave

ou catástrofe, atenuar os seus efeitos e socorrer pessoas e bens em perigo

quando aquelas situações ocorram.

O nº 1 do artigo 2º da Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, define os objectivos

fundamentais da protecção civil municipal que são:

 a) Prevenir no território municipal os riscos colectivos e a ocorrência de

acidente grave ou catástrofe deles resultantes;

 b) Atenuar na área do município os riscos colectivos e limitar os seus efeitos

no caso das ocorrências descritas na alínea anterior;

 c) Socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos

em perigo e proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado

interesse público;

 d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do

município afectadas por acidente grave ou catástrofe.

O nº 2 do artigo 2º do mesmo documento, define os domínios fundamentais da

protecção civil municipal que são:

 a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos colectivos do

município;

 b) Análise permanente das vulnerabilidades municipais perante situações de

risco;

 c) Informação e formação das populações do município, visando a sua

sensibilização em matéria de autoprotecção e de colaboração com as

autoridades;

 d) Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento,

a prestação de socorro e de assistência, bem como a evacuação,

alojamento e abastecimento das populações presentes no município;
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 e) Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente

mobilizáveis, ao nível municipal;

 f) Estudo e divulgação de formas adequadas de protecção dos edifícios em

geral, de monumentos e de outros bens culturais, de infra-estruturas, do

património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, bem como do

ambiente e dos recursos naturais existentes no município;

 g) Previsão e planeamento de acções atinentes à eventualidade de

isolamento de áreas afectadas por riscos no território municipal

A Lei nº 27/2006, de 3 de Julho, tem como principal objectivo a reorganização da

estrutura da protecção civil ao nível nacional, distrital e municipal, de modo a

garantir a actuação de forma coordenada das diversas entidades com

responsabilidades no âmbito da protecção civil.

Nos pontos que se seguem, clarifica-se a actual estrutura nacional de protecção

civil definida pela Lei nº 27/2006, de 3 de Julho, assim como a estrutura das

operações do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS)

definidas no Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de Julho.

1.1 – Estrutura da Protecção Civil

A estrutura nacional de protecção civil, de acordo com a Lei nº 27/2006, de 3

de Julho, (Lei de bases da Protecção Civil) e o Dispositivo Integrado de

Operações de Protecção e Socorro (ANPC, 2009), é constituído por três

níveis a saber:
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Para clarificar os deveres das diferentes entidades e órgãos que compõem a estrutura

nacional de protecção civil, na tabela seguinte descreve-se pormenorizadamente as

respectivas competências:

ESTRUTURA NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL DEVERES DE ENTIDADES E ÓRGÃOS

Entidades/Órgãos Competências
1— O Primeiro-Ministro é responsável pela direcção da política

de protecção civil, competindo-lhe, designadamente:
 a) Coordenar e orientar a acção dos membros do Governo

nos assuntos relacionados com a protecção civil;
 b) Garantir o cumprimento das competências previstas no

artigo 32º da Lei de Bases da Protecção Civil

PRIMEIRO

MINISTRO

2—O Primeiro-Ministro pode delegar as competências referidas
no número anterior no Ministro da Administração Interna.

1— Compete ao Governador Civil, no exercício de funções de
responsável distrital da política de protecção civil:

GOVERNADOR
CIVIL

 Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe, as acções de protecção civil de
prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas
em cada caso.

1— Compete ao Presidente da Câmara Municipal, no exercício
de funções de responsável municipal da política de
protecção civil:

D
IR

EC
Ç

ÃO

PRESIDENTE DA
CÂMARA

MUNICIPAL

 Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe, as acções de protecção civil de
prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas
em cada caso.

1— A Comissão Nacional de Protecção Civil é o órgão de
coordenação em matéria de protecção civil.

2— Compete à Comissão:
 a) Garantir a concretização das linhas gerais da política

governamental de protecção civil em todos os serviços da
administração;

 b) Apreciar as bases gerais da organização e do
funcionamento dos organismos e serviços que, directa ou
indirectamente, desempenhem funções de protecção civil;

 c) Apreciar os acordos ou convenções sobre cooperação
internacional em matéria de protecção civil;

 d) Apreciar os planos de emergência de âmbito nacional,
distrital ou municipal;

 e) Dar parecer sobre os planos de emergência elaborados
pelos Governos das Regiões Autónomas;

C
O

O
R

D
EN

AÇ
ÃO

COMISSÃO
NACIONAL DE

PROTECÇÃO CIVIL

 f) Adoptar mecanismos de colaboração institucional entre
todos os organismos e serviços com responsabilidades no
domínio da protecção civil, bem como formas de
coordenação técnica e operacional da actividade por
aqueles desenvolvidos, no âmbito específico das
respectivas atribuições estatutárias;
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ESTRUTURA NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL DEVERES DE ENTIDADES E ÓRGÃOS

Entidades/Órgãos Competências
 g) Proceder ao reconhecimento dos critérios e normas

técnicas sobre a organização do inventário de recursos e
meios, públicos e privados, mobilizáveis ao nível local,
distrital, regional ou nacional, em caso de acidente grave
ou catástrofe;

 h) Definir os critérios e normas técnicas sobre a elaboração
de planos de emergência;

 i) Definir as prioridades e objectivos a estabelecer com
vista ao escalonamento de esforços dos organismos e
estruturas com responsabilidades no domínio da protecção
civil, relativamente à sua preparação e participação em
tarefas comuns de protecção civil;

 j) Aprovar e acompanhar as iniciativas públicas tendentes à
divulgação das finalidades da protecção civil e à
sensibilização dos cidadãos para a autoprotecção e para a
colaboração a prestar aos organismos e agentes que
exercem aquela actividade;

 j) Aprovar e acompanhar as iniciativas públicas tendentes à
divulgação das finalidades da protecção civil e à
sensibilização dos cidadãos para a autoprotecção e para a
colaboração a prestar aos organismos e agentes que
exercem aquela actividade;

 l) Apreciar e aprovar as formas de cooperação externa que
os organismos e estruturas do sistema de protecção civil
desenvolvem nos domínios das suas atribuições e
competências específicas.
3— Compete ainda à Comissão:

 a) Desencadear as acções previstas nos planos de
emergência e assegurar a conduta das operações de
protecção civil deles decorrentes;

 b) Possibilitar a mobilização rápida e eficiente das
organizações e pessoal indispensáveis e dos meios
disponíveis que permitam a conduta coordenada das
acções a executar;

 c) Formular junto do Governo pedidos de auxílio a outros
países e às organizações internacionais, através dos
órgãos competentes;

 d) Determinar a realização de exercícios, simulacros ou
treinos operacionais que contribuam para a eficácia de
todos os serviços intervenientes em acções de protecção
civil;

 e) Difundir os comunicados oficiais que se mostrem
adequados às situações previstas na presente lei.

C
O

O
R

D
EN

AÇ
ÃO

COMISSÃO
NACIONAL DE

PROTECÇÃO CIVIL

4—A Comissão assiste o Primeiro-Ministro e o Governo no
exercício das suas competências em matéria de protecção
civil, nomeadamente no caso previsto na alínea c) do n.o 2
do artigo 32.º
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ESTRUTURA NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL DEVERES DE ENTIDADES E ÓRGÃOS

Entidades/Órgãos Competências
1— Em cada distrito existe uma comissão distrital de protecção
civil.
2— Compete à comissão distrital de protecção civil:
 a) Accionar a elaboração, acompanhar a execução e

remeter para aprovação pela Comissão Nacional os planos
distritais de emergência;

 b) Acompanhar as políticas directamente ligadas ao
sistema de protecção civil que sejam desenvolvidas por
agentes públicos;

 c) Determinar o accionamento dos planos, quando tal se
justifique;

COMISSÃO
DISTRITAL DE

PROTECÇÃO CIVIL

 d) Promover a realização de exercícios, simulacros ou
treinos operacionais que contribuam para a eficácia de
todos os serviços intervenientes em acções de protecção
civil.

C
O

O
R

D
EN

AÇ
ÃO

COMISSÃO
MUNICIPAL DE

PROTECÇÃO CIVIL

1— Em cada município existe uma comissão de protecção civil.
2— As competências das comissões municipais são as

previstas para as comissões distritais adequadas à
realidade e dimensão do município.

1— A ANPC tem por missão planear, coordenar e executar a
política de protecção civil, designadamente na prevenção e
reacção a acidentes graves e catástrofes, de protecção e
socorro de populações e de superintendência da actividade
dos bombeiros.

2— A ANPC prossegue as seguintes atribuições no âmbito da
previsão e gestão de riscos:

 a) Promover o levantamento, previsão e avaliação dos
riscos colectivos de origem natural ou tecnológica e o
estudo, normalização e aplicação de técnicas adequadas
de prevenção e socorro;

 b) Organizar um sistema nacional de alerta e aviso;
 c) Contribuir para a construção, coordenação e eficácia

dos números nacionais de emergência e das estruturas de
gestão e despacho de informação e de meios;
 d) Proceder à regulamentação, licenciamento e

fiscalização no âmbito da segurança contra incêndios
3— A ANPC prossegue as seguintes atribuições em matéria

de planeamento e emergência:

EX
EC

U
Ç

ÃO AUTORIDADE
NACIONAL DE

PROTECÇÃO CIVIL

 a) Contribuir para a definição da política nacional de
planeamento de emergência, elaborar directrizes gerais,
promover a elaboração de estudos e planos de
emergência e facultar apoio técnico e emitir parecer sobre
a sua elaboração por entidades sectoriais;
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ESTRUTURA NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL DEVERES DE ENTIDADES E ÓRGÃOS

Entidades/Órgãos Competências
 b) Assegurar a articulação dos serviços públicos ou

privados que devam desempenhar missões relacionadas
com o planeamento de emergência, nomeadamente nas
áreas dos transportes, da energia, da agricultura, pescas e
alimentação, da indústria e das comunicações, a fim de
que, em situação de acidente grave ou catástrofe, se
garanta a continuidade da acção governativa, a protecção
das populações e a salvaguarda do património nacional.

4— A ANPC prossegue as seguintes atribuições no âmbito da
actividade de protecção e socorro:

 a) Garantir a continuidade orgânica e territorial do sistema
de comando de operações de socorro;

 b) Acompanhar todas as operações de protecção e
socorro, nos âmbitos local e regional autónomo, prevendo
a necessidade de intervenção de meios distritais ou
nacionais;

 c) Planear e garantir a utilização, nos termos da lei, dos
meios públicos e privados disponíveis para fazer face a
situações de acidente grave e catástrofe;

 d) Assegurar a coordenação horizontal de todos os
agentes de protecção civil e as demais estruturas e
serviços públicos com intervenção ou responsabilidades
de protecção e socorro.

5— A ANPC prossegue as seguintes atribuições no âmbito das
actividades dos bombeiros:

 a) Orientar, coordenar e fiscalizar a actividade dos corpos
de bombeiros;

 b) Promover e incentivar a participação das populações no
voluntariado e todas as formas de auxílio na missão das
associações humanitárias de bombeiros e dos corpos de
bombeiros;

 c) Assegurar a realização de formação pessoal e
profissional dos bombeiros portugueses e promover o
aperfeiçoamento operacional do pessoal dos corpos de
bombeiros;

EX
EC

U
Ç

ÃO

AUTORIDADE
NACIONAL DE

PROTECÇÃO CIVIL

 d) Assegurar a prevenção sanitária, a higiene e a
segurança do pessoal dos corpos de bombeiros bem como
a investigação de acidentes em acções de socorro.
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ESTRUTURA NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL DEVERES DE ENTIDADES E ÓRGÃOS

Entidades/Órgãos Competências
1 — Compete ao SMPC assegurar o funcionamento de todos

os organismos municipais de protecção civil, bem como
centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida
relativa à protecção civil municipal.

2 — No âmbito dos seus poderes de planeamento e
operações, dispõe o SMPC das seguintes competências:

 a) Acompanhar a elaboração e actualizar o plano municipal
de emergência e os planos especiais, quando estes
existam;

 b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do
SMPC;

 c) Inventariar e actualizar permanentemente os registos dos
meios e dos recursos existentes no concelho, com interesse
para o SMPC;

 d) Realizar estudos técnicos com vista à identificação,
análise e consequências dos riscos naturais, tecnológicos e
sociais que possam afectar o município, em função da
magnitude estimada e do local previsível da sua ocorrência,
promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, quando
possível, a sua manifestação e a avaliar e minimizar os
efeitos das suas consequências previsíveis;

 e) Manter informação actualizada sobre acidentes graves e
catástrofes ocorridas no município, bem como sobre
elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas
adoptadas para fazer face às respectivas consequências e
às conclusões sobre o êxito ou insucesso das acções
empreendidas em cada caso;

 f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças
de socorro em situação de emergência;

 g) Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a
accionar em situação de emergência;

 h) Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e
propor a execução de exercícios e simulacros que
contribuam para uma actuação eficaz de todas as entidades
intervenientes nas acções de protecção civil;

 i) Estudar as questões de que vier a ser incumbido,
propondo as soluções que considere mais adequadas.

3 — Nos domínios da prevenção e segurança, o SMPC é
competente para:

 a) Propor medidas de segurança face aos riscos
inventariados;

 b) Colaborar na elaboração e execução de treinos e
simulacros;

 c) Elaborar projectos de regulamentação de prevenção e
segurança;

EX
EC

U
Ç

ÃO

SERVIÇO
MUNICIPAL DE

PROTECÇÃO CIVIL

 d) Realizar acções de sensibilização para questões de
segurança, preparando e organizando as populações face
aos riscos e cenários previsíveis;
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ESTRUTURA NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL DEVERES DE ENTIDADES E ÓRGÃOS

Entidades/Órgãos Competências

 e) Promover campanhas de informação sobre medidas
preventivas, dirigidas a segmentos específicos da população
alvo, ou sobre riscos específicos em cenários prováveis
previamente definidos;

 f) Promover campanhas de informação sobre medidas
preventivas, dirigidas a segmentos específicos da população
alvo, ou sobre riscos específicos em cenários prováveis
previamente definidos;

 g) Fomentar o voluntariado em protecção civil;
 h) Estudar as questões de que vier a ser incumbido,

propondo as soluções que entenda mais adequadas.
4 — No que se refere à matéria da informação pública, o SMPC

dispõe dos seguintes poderes:
 a) Assegurar a pesquisa, análise, selecção e difusão da

documentação com importância para a protecção civil;
 b) Divulgar a missão e estrutura do SMPC;
 c) Recolher a informação pública emanada das comissões e

gabinetes que integram o SMPC destinada à divulgação
pública relativa a medidas preventivas ou situações de
catástrofe;

 d) Promover e incentivar acções de divulgação sobre
protecção civil junto dos munícipes com vista à adopção/de
medidas de autoprotecção;

 e) Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes,
as orientações, medidas preventivas e procedimentos a ter
pela população para fazer face à situação;

 f) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação
do presidente da câmara municipal ou vereador com
competências delegadas.

EX
EC

U
Ç

ÃO

SERVIÇO MUNICIPAL
DE PROTECÇÃO CIVIL

5 — No âmbito florestal, as competências do SMPC podem ser
exercidas pelo gabinete técnico florestal.
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1.2– Estrutura de Operações

O Decreto-Lei 134/2006, de 25 de Julho, enquadra a nível nacional as

operações de socorro na definição do Sistema integrado de Operações de

Protecção e Socorro (SIOPS).

Apoiado num conjunto de normas e procedimentos de natureza permanente e

conjuntural garantem que todos os agentes de protecção civil actuam no

plano operacional articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da

respectiva dependência hierárquica e funcional.

O SIOPS visa responder a situações de iminência ou ocorrência de acidente

grave ou catástrofe, assentando o princípio de comando único em estruturas

de coordenação institucional, onde se compatibilizam todas as instituições

necessárias para fazer face a acidentes graves e catástrofes, e em estruturas

de comando operacional que, no âmbito das competências atribuídas à

Autoridade Nacional de Protecção Civil, agem perante a iminência ou

ocorrência de acidentes graves ou catástrofes em ligação com outras forças

que dispõem de comando próprio.

1.2.1 – Estrutura de Coordenação Institucional

A coordenação a nível nacional e ao nível distrital, é assegurada pelos

centros de coordenação operacional (CCO) no qual estão integrados

representantes das entidades cuja intervenção se justifica em função de

cada ocorrência. Os CCO são responsáveis pela gestão da participação

operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a

desencadear. São atribuições dos centros de coordenação operacional:

 Assegurar a coordenação dos recursos e do apoio logístico das operações

de socorro, emergência e assistência realizadas por todas as organizações

integrantes do SIOPS;

 b) Proceder à recolha de informação estratégica, relevante para as missões

de protecção e socorro, detida pelas organizações integrantes dos CCO,

bem como promover a sua gestão;

 c) Recolher e divulgar, por todos os agentes em razão da ocorrência e do

estado de prontidão, informações de carácter estratégico essencial à

componente de comando operacional táctico;



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL

REVISÃO II PARTE IV SECÇÃO I Pag.11

 d) Informar permanentemente a autoridade política respectiva de todos os

factos relevantes que possam gerar problemas ou estrangulamentos no

âmbito da resposta operacional;

 e) Garantir a gestão e acompanhar todas as ocorrências, assegurando uma

resposta adequada no âmbito do SIOPS.

A Comissão Nacional de Protecção Civil, em reunião realizada em 20 de

Novembro de 2007, aprovou, nos termos do n.º 4 do artigo 2.º do Decreto -Lei

n.º 134/2006, de 25 de Julho, o Regulamento de Funcionamento dos Centros de

Coordenação Operacional (CCO), destacamos os seguintes elementos:

1 — Os centros reúnem em sessão, nas seguintes situações:

 Decidir a declaração do estado de alerta especial para o SIOPS;

 Quando declarada a situação de alerta, contingência ou calamidade;

 Em conformidade com o previsto nos níveis do alerta especial para o

SIOPS;

 Quando previsto nos planos de emergência e operacionais;

 Realização de exercícios e treinos;

 Por decisão do Ministro da Administração Interna, no que se refere aos

centros, ou dos governadores civis, no que se refere aos CCOD.

2 — As sessões dos centros têm a duração necessária à resolução das matérias

que motivaram a convocação da reunião.

3 — Os actos dos centros assumem a forma de resolução, recomendação,

parecer, informação, requisição ou comunicado, nos seguintes termos:

 Resolução é a tomada de decisão, sobre matéria da competência exclusiva

dos centros;

 b) Recomendação é o aconselhamento dirigido a um órgão da

Administração ou a qualquer outra entidade, pública ou privada, no sentido

de que adopte determinada conduta;

 c) Parecer é o entendimento sobre a matéria que lhe seja submetida;

 d) Informação é o esclarecimento que os centros entendam prestar ou/que

lhes seja solicitado, no âmbito das suas competências;
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 e) Requisição é a solicitação de meios, medidas ou procedimentos, fora do

âmbito da competência dos centros;

 f) Comunicado é a informação ou aviso dirigido às populações e às

entidades e instituições, incluindo os órgãos de comunicação social.

2 — Os actos são tomados pelos coordenadores, após prévia audição dos

representantes.

Coordenação a Nível Municipal
A Directiva Operacional nº 1/2009 de 12 de Fevereiro, indica ser da

competência da Comissão Municipal de Protecção Civil, para além da

coordenação politica da actividade de protecção civil, assumir também o papel

de coordenação institucional na iminência ou ocorrência de catástrofe ou

acidente grave. Em reforço a esta indicação, a referida Directiva, indica na

alínea d) do ponto 14: “(d) Gerir a participação operacional de cada força ou

serviço nas operações de socorro a desencadear;”

Considerando a legislação que enquadra a actividade de protecção civil e os

princípios estabelecidos na Directiva Operacional nº 1/2009 de 12 de

Fevereiro, entende-se ser boa prática assentar a organização do sistema

municipal de protecção civil na actividade da CMPC, organização que se

encontra definida na Parte I e Parte II deste Plano.

1.2.2 – Estrutura de Direcção e Comando

Todas as instituições representadas nos centros de coordenação operacional

possuem estruturas de intervenção próprias que funcionam sob orientação ou

comando previsto nas respectivas Leis Orgânicas.

A Autoridade Nacional de Protecção Civil, dispõe de uma estrutura operacional

própria, assente em comandos operacionais de socorro de âmbito nacional e

distrital. Esta estrutura assegura o comando operacional das operações de

socorro, e o comando operacional integrado de todos os corpos de bombeiros.
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Representação Esquemática da Articulação da Estrutura da Protecção Civil com o SIOPS
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2 – MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL
A Lei de Bases da Protecção Civil, Lei nº 27/2006, de 3 de Julho, no artigo 40º,

determina a obrigatoriedade de em cada município existir uma Comissão

Municipal de Protecção Civil.

A Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, define o enquadramento institucional e

operacional da protecção civil no âmbito municipal, a CMPC é o organismo que

assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal

imprescindíveis às operações de protecção e socorro, emergência e assistência

previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulem entre si,

com o objectivo de garantir os meios considerados adequados à gestão da

ocorrência em concreto.

À CMPC cabe estabelecer um circuito de comunicação entre as diferentes

entidades que a compõem, de forma a tornar eficiente a partilha de informação e

operacionalização das acções a realizar. As entidades que fazem parte da CMPC

estabelecem entre si relações de colaboração institucional, no sentido de

aumentar a eficácia e efectividade das medidas tomadas em situações e

emergência.

2.1. – Composição, Convocação e Competências da Comissão Municipal
de Protecção Civil

Em conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 3º da Lei-65/2007,de 12 de

Novembro, integram a CMPC do Município de Santiago do Cacém as

seguintes entidades:

 a)O Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que preside;

 b) O Comandante Operacional Municipal (a designar);

 c) O Comando de cada Corpo de Bombeiros existente no município;

 d) O Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Santiago do

Cacém;

 e) A Autoridade Marítima (*);

 f) A Autoridade de Saúde do Município – Delegado de Saúde;

 g) O director do Centro de Saúde do Litoral Alentejano;
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 h) Um representante do Hospital do Litoral Alentejano a nomear pelo

Director Geral da Saúde;

 i) Representante do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança

Social (CDSSS);

 j) Representante da Santa Casa Misericórdia de Santiago do Cacém

(SCMSC);

(*) Só integra o CMPC quando a ocorrência abrange a área de jurisdição

da Capitania do Porto de Sines

Por requisição do Director do PMEPC (Presidente da CMSC) podem ser

agregados à CMPC outros membros cuja especialização técnica se

revele necessária.

O funcionamento da CMPC passa pela definição das responsabilidades de

cada uma das entidades e instituições de âmbito municipal que a compõem e,

necessariamente, pela realização de reuniões que permitam aos seus

membros acompanhar o evoluir das operações e definir estratégias de acção.

Estas reuniões servem para que os seus membros se conheçam melhor e

possibilitam, também, a responsabilização perante a CMPC de cada entidade

com acções definidas no PMEPC, assim como a apresentação e discussão

de propostas de melhoria.

Dada a importância da comunicação regular entre as entidades com

responsabilidade nas operações de protecção e socorro, emergência e

assistência previsíveis ou a decorrentes de acidente grave ou catástrofe,

aconselha-se que a CMPC de Santiago do Cacém, reúna ordinariamente pelo

menos uma vez por semestre, por convocação do presidente da Câmara

Municipal, de modo a garantir o acompanhamento da execução de acções

previstas no PMEPC, bem como a sua monitorização. Extraordinariamente

sempre que situações de acidente grave ou catástrofe ou outras assim o

exigirem, por convocação de:

1) Do Presidente da Câmara Municipal, ou pelo Vice-presidente em caso de

motivos de força maior se encontre impossibilitado de exercer as funções

como autoridade municipal de protecção civil, em situações de alerta,

contingência ou calamidade.
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2) Do comandante Operacional Municipal ou, até à nomeação deste, pelo

coordenador do SMPC, no caso do Presidente da Câmara Municipal ou do

seu substituto legal (Vice-Presidente da Câmara Municipal), se

encontrarem incontactáveis ou impedidos;

3) Por maioria qualificada, conforme definido no Regulamento de

Funcionamento da CMPC (a elaborar).

A activação extraordinária da CMPC associada à activação de alerta municipal

ou activação do PMEPC, é feito através de envio de SMS contendo código

identificador da situação de acordo com o estabelecido no Regulamento de

Funcionamento da CMPC.

A Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, n.º 3 do artigo 3º, define como

competências da CMPC as atribuídas por Lei às comissões distritais de

protecção civil, que se revelem adequadas à realidade e dimensão do

município, designadamente as seguintes:

 Accionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo para

aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil e acompanhar a sua

execução;

 b) Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção

civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos;

 c) Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique;

 d) Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam,

ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas

atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das acções de

protecção civil;

 e) Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e

instituições, incluindo os órgãos de comunicação social.
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2.2. – Critérios e Âmbito para a Declaração das Situações de Alerta,
Contingência ou Calamidade

As declarações de situações de alerta, contingência ou calamidade, são

mecanismos postos à disposição das autoridades políticas de protecção civil

para potenciar a adopção de medidas preventivas ou reactivas a desencadear

na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe. Estas

declarações, são realizadas de acordo com a natureza dos acontecimentos a

prevenir ou a enfrentar e a extensão e gravidade dos seus efeitos potenciais

ou no momento. O artigo 8º da Lei 27/2006, de 3 Julho, Lei de Bases da

Protecção Civil, refere que:

Sem prejuízo do carácter permanente da actividade de protecção civil, os

órgãos competentes podem, consoante a natureza dos acontecimentos a

prevenir ou a enfrentar e a gravidade e extensão dos seus efeitos actuais ou

potenciais:

a) Declarar a situação de alerta;

b) Declarar a situação de contingência;

c) Declarar a situação de calamidade.

Os actos referidos no número anterior correspondem ao reconhecimento da

adopção de medidas adequadas e proporcionais à necessidade de enfrentar

graus crescentes de perigo, actual ou potencial.

A declaração de situação de alerta, de situação de contingência e de situação

de calamidade pode reportar-se a qualquer parcela do território, adoptando

um âmbito inframunicipal, municipal, supramunicipal ou nacional.

Os poderes para declarar a situação de alerta ou de contingência encontram-

se circunscritos pelo âmbito territorial de competência dos respectivos órgãos.

O Ministro da Administração Interna pode declarar a situação de alerta ou a

situação de contingência para a totalidade do território nacional ou com o

âmbito circunscrito a uma parcela do território nacional.
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Sequencia do Processo de Activação do Sistema de Emergência

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO
Alerta

Presidente da Câmara Municipal
Governador Civil ou o Ministro

da Administração Interna

Contingência

Governador Civil ou o Ministro
da Administração Interna

Calamidade

Governo ou Conselho de
Ministros

CONVOCAÇÃO DA COMISSÃO

Municipal Distrital Nacional

EXECUÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL

Municipal Distrital Nacional

A declaração de situação de alerta de âmbito municipal não implica

necessariamente a activação do PMEPC, sendo que, o inverso também se

aplica. Quer dizer que a activação do PMEPC não conduz obrigatoriamente à

declaração de situação de alerta de âmbito Municipal por parte do Presidente

da Câmara.

2.3. – Sistema de Monitorização Alerta e Aviso

A prevenção de situações de risco de origem natural, passa pela existência

de sistemas de monitorização que devem proporcionar uma vigilância eficaz,

com emissão de avisos rápidos às entidades competentes, em particular aos

agentes de protecção civil e às populações em geral, sempre que a situação

assim o aconselhe, para prevenir a exposição ao risco, garantindo assim que,

na eminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, tanto as

entidades intervenientes nas operações de prevenção e resgate como as

populações envolvidas, tenham capacidade de reacção, de modo a

salvaguardarem vidas e bens essenciais.
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2.3.1. – Sistemas de Monitorização

Os sistemas de monitorização são compostos por um conjunto organizado

de meios técnicos e humanos, que permitem a observação, medição e

avaliação contínua do desenvolvimento de um fenómeno ou processo,

visando garantir adequadas e oportunas respostas. Os sistemas de

monitorização diferem conforme a tipologia de risco.

Instituto de Meteorologia
O Instituto de Meteorologia (IM) mantém e desenvolve sistemas de

monitorização, informação e vigilância meteorológica, qualidade do ar e

sismológica, relativas a situações adversas, através do sistema de Avisos

Meteorológicos, possuindo a exclusividade de emissão de avisos de mau

tempo de carácter meteorológico às entidades públicas e privadas. O IM

dispõe de uma rede de estações meteorológicas e de postos udométricos

distribuídos de modo a proceder à monitorização climatológica, ventos,

precipitação, queda de neve, trovoadas, frio, calor, nevoeiro e agitação

marítima.

De modo a proceder à monitorização sísmica, o IM dispõe de estações

sismográficas que se encontram, de forma significativa no sul do País. Esta

rede localiza eventos com magnitude 2,0 (escala de Richter), chegando a

ser registados abalos inferiores a 1,0.

É competência do IM assegurar a vigilância meteorológica através do

respectivo sistema de monitorização e emitir avisos meteorológicos sempre

que seja previsível ou se observe a ocorrência de fenómenos

meteorológicos adversos.

O sistema de Avisos Meteorológicos têm por principio alertar a Autoridade

Nacional de Protecção Civil, a Direcção Geral de Saúde e a população em

geral para a ocorrência de situações meteorológicas adversas, que nas 24

horas após os avisos possam causar danos ou prejuízos a diferentes níveis

dependendo da intensidade. Os avisos são emitidos segundo uma tabela de

cores, que reflectem o grau de intensidade do fenómeno. As cores dos

avisos meteorológicos devem ser interpretadas conforme as considerações

da seguinte tabela:
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CORES DE AVISO

COR DE AVISO CONSIDERAÇÕES

Verde Não se prevê nenhuma situação meteorológica adversa

Amarelo Situação de risco para determinadas actividades dependentes da
situação meteorológica. Acompanhar o evoluir das condições
meteorológicas

Laranja Situação meteorológica de risco moderado a elevado. Manter-se ao
corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as
indicações da ANPC

Vermelho Situação meteorológica de risco extremo. Manter-se ao corrente da
evolução das condições meteorológicas e seguir as indicações da ANPC

Os avisos são emitidos em relação às seguintes situações: ventos fortes,

precipitações fortes, queda de neve, trovoada, calor, frio, nevoeiros

persistentes com redução da visibilidade e agitação marítima.

Instituto Nacional da Água
O sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos que o INAG tem vindo

a desenvolver para apoio às acções de Protecção Civil, possibilitam o

acesso em tempo real, a toda a informação necessária para a gestão das

situações previsíveis ou declaradas de cheia. O INAG coordena a gestão da

água e, dentro desta, a gestão de cheias apoiada pela informação

hidrometeológica em tempo real e pela capacidade de previsão hidrológica e

hidráulica de modelos matemáticos conceptuais.

O Sistema de Vigilância e Alerta de Cheias é um subsistema do sistema e

gestão em tempo real de Recursos Hídricos e possui os seguintes

componentes:

  Sensores e teletransmissão;

  Informação sobre exploração de albufeiras portuguesas (EDP) e

espanholas (DGA) e hidrometeorologia em Espanha;

  Modelos hidrológicos;

  Sistemas Informáticos de armazenamento e disseminação de dados.
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Através da previsão da precipitação e da medição da sua ocorrência e da

evolução do estado de humidade dos solos são elaboradas as previsões

hidrológicas e hidráulicas. As previsões são estabelecidas prioritariamente

para pontos críticos:

  Montante das albufeiras (caudal);

 Núcleos urbanos (cotas);

  Estações hidrométricas da rede de vigilância (caudal e cota).

Rede de monitorização de Emergência Radiológica (RADNET) –
Agencia Portuguesa do Ambiente
A RADNET é a rede nacional de alerta de radioactividade no ar, medindo

continuamente a radiação gama no ar. Dispõe de diversas estações

instaladas no território nacional, uma unidade portátil e uma unidade auto-

portada.

Um alarme é provocado a partir da estação central quando os níveis de

radiação medidos são superiores a um limiar pré-fixado e que, actualmente,

é aproximadamente o triplo do valor médio em situação normal.

De todos os sistemas existentes, a Câmara Municipal de Santiago do

Cacém, recebe directamente da ANPC/ CDOS de Setúbal os avisos

meteorológicos emanados do IM.

2.3.2 – Sistemas de Alerta

Com base nos dados disponibilizados pelos sistemas de monitorização,

estão previstos procedimentos de alerta que permitem notificar as

autoridades, da eminência ou ocorrência de acontecimentos susceptíveis de

provocar danos em pessoas e bens, estando previstos níveis de alerta

relacionados com os dados monitorizados. A periodicidade do alerta varia

em função da probabilidade e gravidade da ocorrência.

As autoridades, entidades e organismos de apoio, são alertados através

de telefone, rádio, ou outros meios de comunicação disponíveis. (Ver Anexo

B lista de contactos urgentes)

Os avisos e a informação pública podem ser desencadeados,

através da utilização dos seguintes meios, em separado ou

simultaneamente:
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 Sirenes localizadas nos quartéis dos corpos de bombeiros;

 Avisos sonoros e instruções difundidos pelos altifalantes das viaturas

da GNR, dos corpos de bombeiros e pela viatura de som da câmara

municipal;

 Pessoalmente através dos membros das Unidades Locais de

Protecção Civil ou outros voluntários colaboradores identificados das

Juntas de Freguesia;

 Meios de comunicação social.

Organização e Funcionamento do Dispositivo Integrado das Operações
de Protecção e Socorro (SIOPS)
Directiva Operacional Nacional nº 1/ANPC/2007, «Estado de alerta para as

organizações integrantes do Sistema Integrado de Operações de Protecção

e Socorro (SIOPS)», estabelece as regras de referência para a activação do

estado de alerta especial para o SIOPS, sendo aplicável às organizações

que fazem parte do sistema. O SIOPS dispõe de dois estados de alerta:

 O estado normal;

 O estado de alerta especial;

 O estado normal compreende a monitorização e o dispositivo de rotina,

estando activado nas situações que não determinem o estado de alerta

especial, e inclui o nível verde;

 O estado de alerta especial compreende o reforço da monitorização e o

incremento do grau de prontidão das organizações integrantes do

SIOPS, com vista a intensificar as acções preparatórias para as tarefas

de supressão ou mitigação das ocorrências, colocando meios humanos e

materiais de prevenção em relação ao período de tempo e à área

geográfica em que se preveja especial incidência de condições de risco

ou emergência, e inclui os níveis azul, amarelo, laranja e vermelho,

progressivos conforme a gravidade da situação e o grau de prontidão

que esta exige. Ver Decreto-lei 134/2006

Matriz de risco para activação do estado de alerta especial para o SIOPS—

a matriz de risco para activação do estado de alerta especial para o SIOPS é

suportada no grau de gravidade e no grau de probabilidade associados ao

risco.
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Tabela de gravidade — o grau de gravidade é tipificado pela escala de

intensidade das consequências negativas das ocorrências, traduzido na

seguinte tabela:

TIPIFICAÇÃO DO GRAU DE GRAVIDADE

GRAU DE
GRAVIDADE DESCRIÇÃO

o Não há feridos nem vítimas mortais.
o Não há mudança/retirada de pessoas ou apenas de um número restrito,

por um período curto (até doze horas).
o Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não há suporte ao nível

monetário nem material).
o Danos sem significado.
o Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade.
o Não há impacte no ambiente.

R
ES

ID
U

A
L

o Não há perda financeira
 Pequeno número de feridos mas sem vítimas mortais.
 Algumas hospitalizações e retirada de pessoas por um período inferior a

vinte e quatro horas.
 Algum pessoal de apoio e reforço necessário.
 Alguns danos.
 Disrupção (inferior a vinte e quatro horas).
 Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros.

R
ED

U
ZI

D
A

 Alguma perda financeira.
 Tratamento médico necessário, mas sem vítimas mortais.
 Algumas hospitalizações.
 Retirada de pessoas por um período de vinte e quatro horas.
 Algum pessoal técnico necessário.
 Alguns danos.
 Alguma disrupção na comunidade (menos de vinte e quatro horas).
 Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros.M

O
D

ER
AD

A

 Alguma perda financeira.
 Número elevado de feridos e de hospitalizações.
 Número elevado de retirada de pessoas por um período superior a vinte

e quatro horas.
 Vítimas mortais. Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal de

apoio.
 Danos significativos que exigem recursos externos.
 Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços

indisponíveis
 Alguns impactes na comunidade com efeitos a longo prazo.

AC
EN

TU
AD

A

 Perda financeira significativa e assistência financeira necessária.
Situação crítica.

Grande número de feridos e de hospitalização.
Retirada em grande escala de pessoas por uma duração longa.
Significativo número de vítimas mortais.
Pessoal de apoio e reforço necessário.
A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo.

C
R

ÍT
IC

A

Impacte ambiental significativo e ou danos permanentes.
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TIPIFICAÇÃO DO GRAU DE PROBABILIDADE

GRAU DE
PROBABILIDADE DESCRIÇÃO

CONFIRMADA  Ocorrência real verificada.
É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias;
E/ou nível elevado de incidentes registados;
E/ou fortes evidências;
E/ou forte probabilidade de ocorrência do evento;
E/ou fortes razões para ocorrer;

ELEVADA

Pode ocorrer uma vez por ano ou mais.
 Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias;
 E/ou registos regulares de incidentes e razões fortes para ocorrer;MÉDIA - ALTA
 Pode ocorrer uma vez em cada cinco anos.
 Poderá ocorrer em algum momento;
 E/ou com uma periodicidade incerta, aleatória e com fracas razões para

ocorrer;
MÉDIA

 Pode ocorrer uma vez em cada 20 anos.
 Não é provável que ocorra;
 Não há registos ou razões que levem a estimar que ocorram;MÉDIA - BAIXA

 Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos.
o Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.BAIXA o Pode ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais.

Os níveis de estado de alerta especial para o SIOPS assumem, os graus de risco
transcritos da Directiva Operacional Nacional nº 1/ANPC/2007, de 16 de Maio.

Tabela MATRIZ DOS NÍVEIS DO ESTADO DE ALERTA ESPECIAL PARA O
SIOPS VERSUS GRAU DE RISCO

NÍVEIS DE ALERTA ESPECIAL/GRAU DE RISCO

NÍVEL DO ESTADO DE
ALERTA ESPECIAL GRAU DE RISCO

VERMELHO Extremo.
LARANJA Elevado
AMARELO Moderado, gravidade moderada e probabilidade média-alta.

AZUL Moderado

GRAU DE PRONTIDÃO E DE MOBILIZAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS
Sem prejuízo do definido em cada plano e ou directiva da Autoridade Nacional de

Protecção Civil (ANPC) para cada situação em concreto, incluindo os meios e

recursos de 1.a intervenção/ataque inicial, o grau de prontidão e mobilização dos

meios e recursos das organizações integrantes do SIOPS é determinado de

acordo com a seguinte tabela:

NÍVEIS DE ALERTA ESPECIAL/GRAU DE RISCO/GRAU MOBILIZAÇÃO

NÍVEL DO ESTADO DE
ALERTA ESPECIAL GRAU DE RISCO GARAU DE MOBILIZAÇÃO (%)

VERMELHO Até doze horas 100
LARANJA Até seis horas 50



PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE
PROTECÇÃO CIVIL
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AMARELO Até duas horas 25
AZUL Imediato 10

O grau de prontidão e de mobilização é apenas aplicável aos meios e recursos a

envolver no reforço em cada tipo de ocorrência ou risco, tendo em consideração a

área geográfica e territorial abrangida.

Declaração/cancelamento da activação do estado de alerta especial para o SIOPS:

A declaração/cancelamento da activação do estado de alerta especial para o

SIOPS é da competência do Centro de Coordenação Operacional Nacional

(CCON);

 O coordenador do CCON pode, em situações de reconhecida urgência e

gravidade, declarar/cancelar a activação do estado de alerta especial para o

SIOPS, sujeita a posterior e oportuna ratificação em reunião do CCON;

 A declaração/cancelamento pode ser determinada com aplicação geral a todo o

território nacional, região, área ou local;

 O presidente da ANPC pode alterar o nível do estado de alerta especial;

 O comandante operacional nacional pode, em situações de reconhecida

urgência e gravidade, alterar o nível do estado de alerta especial para o

SIOPS, sujeito a posterior e oportuna ratificação do presidente da ANPC;

 Compete ao Comando Nacional de Operações de Socorro da ANPC a

transmissão das ordens de declaração/cancelamento/alteração.

Disposições diversas — as diversas organizações integrantes do SIOPS

estabelecem, através de regulamentação interna, as medidas sectoriais a

implementar em cada nível, harmonizadas com o estado de alerta especial para o

SIOPS.


