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1 ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTECÇÃO CIVIL EM PORTUGAL 

A Lei de Bases da Protecção Civil, no seu artigo 1º refere que a Protecção Civil é a actividade 

desenvolvida pelo Estado, Regiões autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas 

as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos colectivos inerentes a 

situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as 

pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. Refere ainda que a Protecção 

Civil tem carácter permanente multidisciplinar e pluri-sectorial, cabendo a todos os órgão da 

Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua execução, de forma 

descentralizada, sem prejuízo de apoio mútuo entre organismos e entidades do mesmo nível ou 

proveniente de níveis superiores. 

De acordo com artigo 2º da mesma lei a Protecção Civil é desenvolvida em todo o território 

nacional. 

Os objectivos fundamentais da Protecção Civil estão descritos no artigo 4º da mesma lei e 

são: 

a) Prevenir riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou catástrofe deles 

resultantes; 

b) Atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências da alínea 

a); 

c) Socorrer e assistir pessoas e outros seres vivos em perigo proteger bens e valores 

culturais, ambientais e de elevado interesse público. 

d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afectadas por 

acidente grave ou catástrofe. 

 

 

 

 



 

   128 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Guimarães 2010 

 

Os domínios de actuação estão descritos no ponto 2 do artigo 4º da mesma lei e são: 

 

 

 

1.1 Estrutura da Protecção Civil 

De acordo com o capítulo III da Lei de Bases da Protecção Civil, a Protecção Civil em Portugal 

assenta numa organização política e numa organização operacional que se articulam entre si, 

sendo constituída por três tipos de órgãos: de direcção política, de coordenação política e de 

execução, conforme descrito no esquema seguinte. 
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Acrónimos: 

MAI: Ministério da Administração Interna; CNPC: Comissão Nacional de Protecção Civil; ANPC: Autoridade Nacional de Protecção Civil; CNOS: 
Comando Nacional de Operações de Socorro; CCON: Centro de Coordenação operacional Nacional; CDPC: Comissão Distrital de Protecção Civ 
il; CDOS: Comando Distrital de Operações de Socorro 
 

De acordo com o capítulo III da Lei de Bases da Protecção Civil, as competências das diferentes 

entidades e órgãos que compõe a estrutura nacional da protecção civil são: 

 

Comando  
Operacional 

Comando  
Institucional 

Estrutura 

Operacional 
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A. PRIMEIRO-MINISTRO 

a. Coordena e orienta a acção dos membros do Governo nos assuntos 

relacionados com a protecção civil; 

b. Garante o cumprimento das competências do Governo em matéria de protecção 

civil e do Conselho de Ministros. 

 

B. GOVERNADOR CIVIL 

a. Responsável distrital da política de protecção civil; 

b. Desencadeia na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 

acções de protecção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 

adequadas a cada caso. 

c. É apoiado pelo CDOS e pelos restantes agentes. 

 

C. PRESIDENTE DA CÂMARA 

a. Responsável municipal da política de protecção civil; 

b. Desencadeia na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 

acções de protecção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 

adequadas a cada caso. 

c. É apoiado pelo SMPC e pelos restantes agentes da PC. 

Em matéria de coordenação de protecção civil temos: 

I. Comissão Nacional de Protecção Civil (as competências e a composição estão 

estabelecidas no ponto 2 do artigo 36º da LBPC e no artigo 37º); 

II. Comissão Distrital de Protecção Civil (as competências e a composição estão 

estabelecidas nos artigo 38º e 39º LBPC); 

III.  Comissão Municipal de Protecção Civil (já abordada no presente plano no ponto 1.2 

da Parte II). 
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Os órgãos de execução são os previstos no Capítulo IV da LBPC: 

I. Autoridade Nacional de Protecção Civil (de acordo com o Decreto-Lei 75/2007, de 29 de 

Março - Lei orgânica da ANPC); 

II. Serviço Municipal de Protecção Civil (já abordado no ponto 1.1 da parte II do presente 

plano). 

1.2 Estrutura de Operações 

No que respeita à organização operacional da protecção civil em Portugal esta compreende um 

conjunto de estruturas, normas e procedimentos de natureza permanente e conjuntural 

designado por Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS). 

O SIOPS, que se encontra definido no Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, tem como 

principal objectivo assegurar que todos os agentes de protecção civil actuam sob um comando 

único, sem prejuízo da respectiva dependência hierárquica e funcional, e visa responder a 

situações de iminência ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Centros de Coordenação Operacional 

A coordenação institucional é assegurada, a nível nacional e a nível de cada distrito, pelos centros de 

coordenação operacional (CCO) que integram representantes das entidades cuja intervenção se 

justifica em função de cada ocorrência em concreto. Os CCO são responsáveis pela gestão da 

participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear, ao nível 

municipal é responsável o SMPC. 

Nível Nacional

Nível Distrital

Nível Municipal

CCON
Institucional

CNOS
Operacional

CCOD
Institucional

CDOS
Operacional

COM
Operacional

CMPC
Institucional
Operacional

Nível Nacional

Nível Distrital

Nível Municipal

CCON
Institucional

CNOS
Operacional

CCOD
Institucional

CDOS
Operacional

COM
Operacional

CMPC
Institucional
Operacional
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São atribuições dos CCO, designadamente: 

1. Assegurar a coordenação dos recursos e do apoio logístico das operações de socorro, 

emergência e assistência realizadas por todas as organizações integrantes do SIOPS; 

2. Proceder à recolha de informação estratégica, relevante para as missões de protecção e 

socorro, detida pelas organizações integrantes dos CCO, bem como promovera sua gestão; 

3. 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; 

4. Informar permanentemente a autoridade política respectiva de todos os factos relevantes que 

possam gerar problemas ou estrangulamentos no âmbito da resposta operacional; 

5. Garantir a gestão e acompanhar todas as ocorrências, assegurando uma resposta adequada no 

âmbito do SIOPS. 

O Centro de Coordenação Operacional Nacional, (CCON), assegura que todas as entidades e 

instituições de âmbito nacional imprescindíveis às operações de protecção e socorro, 

emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam 

entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso 

concreto. 

São atribuição do CCON: 

1. Integrar, monitorizar e avaliar toda a actividade operacional quando em situação de 

acidente grave ou catástrofe; 

2. Assegurar a ligação operacional e a articulação nacional com os agentes de protecção 

civil e outras estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, 

intervenção e apoio técnico ou científico nas áreas do socorro e emergência; 

3. Garantir que as entidades e instituições integrantes do CCON accionam, no âmbito da 

sua estrutura hierárquica, os meios necessários ao desenvolvimento das operações bem 

como os meios de reforço; 

4. Assegurar o fluxo permanente da informação estratégica com os serviços de protecção 

civil das Regiões Autónomas, nomeadamente na iminência ou em caso de acidente 

grave ou catástrofe; 
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5. Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os 

órgãos de comunicação social; 

6. Avaliar a situação e propor à Comissão Nacional de Protecção Civil que formule junto do 

Governo pedidos de auxílio a outros países e às organizações internacionais através 

dos órgãos competentes; 

7. Assegurar o desencadeamento das acções consequentes às declarações das situações 

de alerta, de contingência e de calamidade. 

Os centros de coordenação operacional distrital, (CCOD), asseguram que todas as 

entidades e instituições de âmbito distrital imprescindíveis às operações de protecção e socorro, 

emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam 

entre si garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso 

concreto. 

São atribuições dos CCOD, designadamente: 

1. Integrar, monitorizar e avaliar toda a actividade operacional quando em situação de 

acidente grave ou catástrofe;  

2. Assegurar a ligação operacional e a articulação distrital com os agentes de protecção 

civil e outras estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, 

intervenção e apoio técnico ou científico nas áreas do socorro e emergência; 

3. Garantir que as entidades e instituições integrantes do CCOD accionam, no âmbito da 

sua estrutura hierárquica e ao nível do escalão distrital, os meios necessários ao 

desenvolvimento das acções; 

4. Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os 

órgãos de comunicação social; 

5. Avaliar a situação e propor ao governador civil do distrito medidas no âmbito da 

solicitação de ajuda nacional. 

A Coordenação ao nível municipal, de acordo com a Directiva Operacional n.º 1/2009 da ANPC, 

indica que a CMPC assume, para além da coordenação política e coordenação institucional na 

iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, com apoio do SMPC. 

 

1.2.2 Estruturas de direcção e comando 
Todas as instituições representadas nos CCO dispõem de estruturas de intervenção próprias 

que funcionam sob a direcção ou comando previstos nas respectivas leis orgânicas. 
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A Autoridade Nacional de Protecção Civil dispõe de uma estrutura operacional própria, 

competindo-lhe, nos termos da lei, assegurar o comando operacional das operações de socorro 

e ainda o comando operacional integrado de todos os corpos de bombeiros de acordo com o 

previsto no regime jurídico dos bombeiros portugueses. 

O Comando Nacional de Operações de Socorro, (CNOS), é constituído pelo comandante 

operacional nacional, pelo 2.o comandante operacional nacional e por dois adjuntos de 

operações e compreende a célula de planeamento, operações e informações e a célula de 

logística. O CNOS pode ainda dispor, conjunturalmente, de células de gestão de meios aéreos e 

de comunicações. 

Sem prejuízo de outras competências previstas na lei, são competências do CNOS no âmbito do 

SIOPS, designadamente: 

1. Garantir o funcionamento, a operatividade e a articulação com todos os agentes de 

protecção civil integrantes do sistema de protecção e socorro; 

2. Coordenar operacionalmente os comandos distritais de operações de socorro; 

3. Assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, 

extensão e meios envolvidos ou a envolver requeiram a sua intervenção; 

4. Promover a análise das ocorrências e determinar as acções e os meios adequados à 

sua gestão; 

5. Assegurar a coordenação e a direcção estratégica das operações de socorro; 

6. Acompanhar em permanência a situação operacional no domínio das entidades 

integrantes do SIOPS; 

7. Apoiar técnica e operacionalmente o Governo; 

8. Preparar directivas e normas operacionais e difundi-las aos escalões inferiores para 

planeamento ou execução; 

9. Propor os dispositivos nacionais, os planos de afectação de meios, as políticas de 

gestão de recursos humanos e as ordens de operações. 

À célula de planeamento, operações e informações: 

1. Assegurar o funcionamento permanente do comando nacional, encaminhando os 

pedidos de apoio formulados e assegurando a ligação entre serviços, estruturas e 

principais agentes de protecção civil e socorro; 



 

   135 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Guimarães 2010 

2. Assegurar a monitorização permanente da situação nacional e a actualização de toda a 

informação relativa às ocorrências e ao empenhamento de meios e recursos, garantindo 

o registo cronológico da evolução das situações, nomeadamente a que decorrer de 

acidentes graves ou catástrofes 

3. Assegurar a execução das decisões operacionais, nomeadamente sobre a gestão 

estratégica dos dispositivos de intervenção e a gestão da comunicação de emergência, 

de acordo com o risco e a informação disponível de apoio à decisão; 

4. Mobilizar e apoiar o funcionamento dos veículos de gestão estratégica e operações; 

5. Garantir em articulação com os serviços competentes a divulgação e difusão de 

oportunos comunicados, avisos às populações e entidades integrantes que provenham 

do CCON; 

6. Organizar as telecomunicações impostas pelas necessárias ligações do CNOS e 

assegurar o seu funcionamento; 

7. Elaborar e manter actualizadas as directivas, normas, planos e ordens de operações; 

8. Elaborar estudos e propostas de âmbito operacional; 

9. Apoiar o comando operacional nacional na preparação de elementos necessários à 

tomada de decisões. 

Compete à célula de logística e meios especiais: 

1. Assegurar o levantamento dos meios e recursos e inventariar as carências, propondo as 

soluções adequadas para fazer face a acidentes graves ou catástrofes; 

2. Supervisionar e assegurar o acondicionamento, o controlo, a manutenção, o funcionamento e o 

transporte dos equipamentos de reserva estratégica existentes; 

3. Propor a criação de depósitos e centros de abastecimento; 

4. Estudar e planear o apoio logístico ao nível nacional a prestar às vítimas e forças de socorro em 

situações de emergência; 

5. Assegurar a ligação e o apoio aos meios aéreos e unidades especiais, permanentes ou 

conjunturais; 

6. Proceder à gestão do parque de veículos atribuídos; 

7. Articular com os serviços competentes as matérias relativas à rede de comunicações e rede 

informática sempre que estas envolvam os comandos de operações e os agentes de protecção 

civil. 
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O Comando Distrital de Operações de Socorro, (CDOS), é constituído pelo comandante operacional 

distrital e pelo 2.o comandante operacional distrital da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

São competências do CDOS no âmbito do SIOPS, designadamente: 

1. Garantir o funcionamento, a operatividade e a articulação com todos os agentes de 

protecção civil do sistema de protecção e socorro no âmbito do distrito; 

2. Assegurar o comando e controlo das situações que pela sua natureza, gravidade, 

extensão e meios envolvidos ou a envolver requeiram a sua intervenção; 

3. Mobilizar, atribuir e empregar o pessoal e os meios indispensáveis e disponíveis à 

execução das operações; 

4. Assegurar a gestão dos meios aéreos a nível distrital; 

5. Assegurar a coordenação, no respeito pela sua direcção e comando próprios, de todas 

as entidades e instituições empenhadas em operações de socorro; 

6. Apoiar técnica e operacionalmente os governadores civis e as comissões distritais de 

protecção civil. 

O Comando Operacional Municipal (COM), ou alguém com competências delegadas pelo 

Director do Plano, de acordo com a Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, assume a coordenação 

das operações de socorro ao nível municipal, nas situações previstas no plano municipal de 

emergência, bem como quando a dimensão do sinistro obrigue ao emprego de mais de um corpo 

de bombeiros. O COM depende hierarquicamente do Presidente da Câmara e mantém 

permanente ligação ao COD. Excepcionalmente, quando justificado pela amplitude e urgência de 

socorro, o CON pode articular -se operacionalmente com o COM. 

 

O posto de comando operacional (PCO) é o órgão director das operações no local da 

ocorrência destinado a apoiar o responsável das operações na preparação das decisões e na 

articulação dos meios no teatro de operações. 

a) O posto de comando operacional tem por missões genéricas: 

b) A recolha e o tratamento operacional das informações; 

c) A preparação das acções a desenvolver; 

d) A formulação e a transmissão de ordens, directrizes e pedidos; 

e) O controlo da execução das ordens; 

f) A manutenção das capacidades operacionais dos meios empregues; 

g) A gestão dos meios de reserva. 
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O posto de comando operacional é constituído pelas células de planeamento, combate e 

logística, cada uma com um responsável. As células são coordenadas directamente pelo COS, 

responsável por toda a actividade do posto de comando operacional. Assessorando 

directamente o comandante de operações de socorro existem três oficiais, um como adjunto 

para a segurança, outro para as relações públicas e outro para a ligação com outras entidades, 

de acordo com o anexo II – organização da resposta. 

O Comandante das Operações de Socorro (COS) no exercício de uma missão de protecção e 

socorro, além de outras, as seguintes responsabilidades:  

a) Reconhecimento do Teatro de Operações (TO) e comunicação do resultado à CMPC e 

respectivo CDOS;  

b) Coordenação dos meios das várias entidades e organismos presentes no TO;  

c) Informar a CMPC dos pontos de situação regulares durante a intervenção e resultados 

obtidos, bem como da retirada das várias forças do TO;  

d) Propor à CMPC ou CDOS o reforço de meios operacionais ou de suporte logístico;  

e) Solicitar às autoridades policiais, quando necessário, a criação de perímetros, zonas ou 

áreas de segurança;  

f) Requisitar temporariamente quaisquer bens móveis indispensáveis às operações de 

protecção civil e socorro e os serviços de pessoas válidas;  

g) Ocupar as infra-estruturas necessárias ao estabelecimento da organização de comando 

e controlo e meios de intervenção;  

h) Utilizar imediatamente quaisquer águas públicas e, na falta destas, as de particulares, 

verificada a situação de necessidade para conter ou evitar danos;  

i) Solicitar, dando conhecimento à CMPC, o accionamento dos órgãos do sistema de 

protecção civil, ao nível municipal;  

Em articulação com o Presidente da CMPC, fornecer em exclusivo aos órgãos de comunicação 

social a informação oficial sobre a ocorrência, devendo limitar-se à informação das operações de 

protecção civil e socorro, não devendo imiscuir-se em informações de âmbito policial que são da 

exclusiva competência das forças de segurança com responsabilidade na área da ocorrência.  
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2 MECANISMOS DA PROTECÇÃO CIVIL 

Com o objectivo de garantir a operacionalidade e coordenação dos agentes de protecção civil a 

nível municipal a LBPC prevê a criação de Comissões Municipais de Protecção Civil. Esta CMPC 

já foi abordada no ponto 1.2 da Parte II do presente Plano. 

De acordo com o artigo 3º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, a CMPC é o organismo que 

assegura a articulação de todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis 

às operações de protecção e socorro, emergência e assistência previsíveis de um acidente 

grave ou catástrofe, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência.  

2.1 Composição, convocação e competências da CMPC 

É da competência do Presidente da Câmara desencadear a convocação da CMPC.  

Na ausência ou impedimento do Presidente da Câmara, a convocação da Comissão é da 

responsabilidade do COM ou outro por ele designado.  

É convocada aquando declaração da situação de alerta e contingência.  

As convocações são feitas por escrito, com a antecedência mínima de sete dias. Em caso de manifesta 

urgência este prazo é dispensado, bem como a forma de convocação que poderá ser feita por outro meio 

julgado conveniente, preferencialmente por telefone.  

 

CONVOCAÇÃO 

Presidente da Câmara 

De acordo com o artigo 3º da Lei 65/2007, de 12 de Novembro a CMPC de Guimarães é 

composta: 

COMPOSIÇÃO DA CMPC 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ou Vereador com competências delegadas 

Comandante Operacional Municipal 

Serviço Municipal de Protecção Civil 
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COMPOSIÇÃO DA CMPC 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Guimarães 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas 

Comandante da Polícia de Segurança Pública 

Comandante da Guarda Nacional Republicana 

Comandante da Polícia Municipal 

Autoridade Sanitária do Município 

Director Executivo dos Agrupamentos de Saúde (ACES) 

Director do Centro Hospitalar do Alto Ave 

Director do Serviço Regional de Segurança Social 

Representante da Vimágua 

Representante das Águas do Noroeste 

Representante da EDP Distribuição 

Representante da EDP Gás 

Representante da EP – Estradas de Portugal Sa 

Representante da Ascendi 

Representante da REFER 

Representante da PT Comunicações 

Representante da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 
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COMPOSIÇÃO DA CMPC 

Presidente da Deçegação da Cruz Vermelha Portuguesa 

Representante do Núcleo do Corpo Nacional de Escutas de Guimarães 

Representante da Associação de Escoteiros de Portugal 

 De acordo com o ponto 3 do artigo 3º da Lei 65/2007, de 12 de Novembro são competências da 

CMPCG: 

COMPETÊNCIAS 

Accionar a elaboração do PME, remetê-lo para aprovação pela CNPC e acompanhar a sua execução 

Acompanhar as políticas directamente ligadas aos sistemas de protecção civil que sejam desenvolvidos 

por agentes públicos 

Determinar o accionamento de planos, quando tal se justifique 

Garantir que as entidades que integram a CMPC accionam, ao nível municipal, os meios necessários ao 

desenvolvimento das acções de protecção civil 

Difundir comunicados e avisos à população e às entidades e instituições, incluindo órgãos de 

comunicação social 
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2.2 Critérios e âmbito para a declaração das situações de Alerta, 

Contingência ou Calamidade 

No Concelho de Guimarães e de acordo com os artigos 13º, 16ºe 19º da LBPC têm competência 

para a declaração: 

Declaração de Alerta (art.13º) Declaração de Contingência 

(art.16º) 

Declaração de Calamidade 

(art. 19º) 

Presidente da Câmara ao nível 

municipal 

Governador Civil 

Ministro da Administração 

Interna 

Governador Civil no seu âmbito 

territorial de competência, 

precedida da audição, sempre 

que possível dos Presidentes 

das Câmaras dos municípios 

abrangidos. 

Ministro da Administração 

Interna 

Governo e reveste a forma de 

Conselho de Ministros 

A declaração de Alerta será declarada quando, face à ocorrência ou iminência de ocorrência de 

um acidente grave ou catástrofe é reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e 

ou medidas especiais de reacção. 

A declaração de contingência será declarada quando é reconhecida a necessidade de adoptar 

medidas preventivas e ou medidas especiais de reacção não mobilizáveis no âmbito municipal. 

A declaração de calamidade será declarada quando for previsível uma intensidade tal que é 

necessário adoptar medidas de carácter excepcional destinadas a prevenir, reagir ou repor a 

normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos. 
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No Concelho de Guimarães a declaração de alerta implicará os seguintes procedimentos: 
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2.3 Sistema de monitorização, alerta e aviso 

A prevenção de situações de emergência passa pela existência de sistemas de monitorização, 

alerta e aviso dos principais riscos existentes que deverão proporcionar uma eficaz vigilância, um 

rápido alerta aos agentes de protecção civil e adequado aviso à população, de modo a garantir 

que, na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, tanto as entidades 

intervenientes no plano como as populações vulneráveis tenham a capacidade de agir de modo 

a salvaguardar vidas e a proteger bens. 

2.3.1 Sistema de monitorização 

Os sistemas de monitorização existentes no Concelho de Guimarães para os diferentes tipos de 

risco são: 

• Sistema de Avisos Meteorológicos do Instituto de Meteorologia (IM) – situações 

meteorológicas adversas; 

• Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos do Instituto da Água (cheias); 

• Índice Ícaro (ondas de calor); 

• Sistema de Vigilância de Emergências Radiológicas da Agência Portuguesa do 

Ambiente (emergência radiológicas); 

• Os avisos emitidos pelo CDOS.  

O levantamento para a elaboração cartografia de risco do presente plano poderá ser muito útil na 

percepção dos maiores riscos existentes no concelho e a sua localização. 

2.3.1.1 Instituto de Meteorologia 

Os sistemas de monitorização mais utilizados pelo Município de Guimarães são os avisos do IM 

e do CDOS.  

Os avisos são efectuados com as seguintes cores, por ordem do menor para o maior risco: 
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Aviso Verde – Não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco; 

Aviso Amarelo – Acompanhar a evolução das condições meteorológicas; 

Aviso Laranja – Situação meteorológica de risco moderado a elevado – manter-se atento à 

evolução das condições e seguir as orientações da ANPC através do CDOS; 

Aviso Vermelho – Risco extremo – manter-se ao corrente da evolução e seguir as orientações 

da ANPC através do CDOS. 

Estes avisos do IM são emitidos em relação às seguintes situações: 

� Vento forte; 

� Precipitação forte; 

� Trovoada; 

� Queda de neve; 

� Frio/calor; 

� Nevoeiro; 

� Índice de risco de incêndio 

2.3.1.2 Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos 

O Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos (SVARH) permite saber em quase tempo-

real o estado hidrológico dos rios e albufeiras do país (níveis de água, caudais e volumes 

armazenados) e alguma informação meteorológica. Baseia-se numa rede de estações de 

medição com transmissão automática, e numa estrutura informática para armazenagem e 

disseminação da informação. 

2.3.1.3 Sistema de Vigilância Ícaro 

ÍCARO é um instrumento de observação no âmbito do qual se estuda o efeito de factores 

climáticos na saúde humana. 

Trata-se de um projecto nacional que engloba actividades de investigação, vigilância e 

monitorização, fundamentalmente, do efeito de ondas de calor na mortalidade e morbilidade 

humanas. 
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No que se refere à vigilância e monitorização de ondas de calor com potenciais efeitos na saúde 

humana, sazonalmente, implementa-se o Sistema de Vigilância Ícaro. Este sistema começou a 

ser desenvolvido em 1999, em parceria com o Instituto de Meteorologia e conta com a 

participação da Direcção Geral da Saúde e da Autoridade Nacional de Protecção Civil. Desde 

2004 faz parte integrante do Plano de Contingência de Ondas de Calor. 

Ao longo dos anos a a actividade relacionada com este instrumento tem sido objecto de várias 

publicações. Nomeadamente têm sido divulgados resultados de projectos, alguns já concluídos, 

outros ainda em curso. Realce-se, ainda, as colaborações em projectos internacionais e 

participação em várias reuniões científicas, quer nacionais, quer internacionais.  

Metodologia 

Sistema de vigilância e monitorização de ondas de calor com potenciais efeitos na saúde 

humana. O "Sistema de Vigilância ÍCARO" é accionado, todos os anos, entre Maio e Setembro 

emitindo relatórios diários do Índice Ícaro. 

É constituído por três componentes:  

1. a previsão dos valores da temperatura máxima a três dias; 

2. a previsão do excesso de óbitos eventualmente associados às temperaturas previstas, 

se elevadas; 

3. o cálculo dos índice ÍCARO, que resumem a situação para os três dias seguintes, 

calculado com base na previsão dos óbitos. 

Este conjunto de operações é realizado diariamente. 

Os valores dos índices ÍCARO são disponibilizados duas vezes por dia, todos os dias úteis, 

através da edição do boletim ÍCARO, divulgado às entidades responsáveis pela eventual 

intervenção (Autoridade Nacional de Protecção Civil, Autoridade de Saúde Nacional). Sempre 

que as previsões da temperatura e o valor do Índice Ícaro o aconselharem, é transmitida uma 

recomendação de alerta de onda de calor a estas entidades. 

As situações de alerta, as medidas de contingência e a respectiva informação à população são 

disponibilizadas à população pela DGS e as ARS de acordo com o estabelecido no plano de 

contingência de ondas de calor. 
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Actualmente o Sistema de vigilância é um sistema nacional, tendo com referencia regiões que 

dividem Portugal continental em quatro partes, e sobre esta tem modelos ÍCARO para a 

população geral e para a população mais idosa. Existindo correntemente pelo menos dois 

índices ÍCARO para cada região. 

O índice ÍCARO Nacional de referência é a média ponderada pela população residente em cada 

região ÍCARO, dos quatro índices ÍCARO para o total da população. 

2.3.1.4 Rede de Monitorização de Emergência Radiológica 

A rede de monitorização de emergência RADNET é a rede nacional de alerta de radioactividade 

no ar, medindo em contínuo a radiação gama no ar. Dispõe de 11 estações instaladas no 

território continental, uma na Madeira, uma nos Açores, uma unidade auto-portada, uma unidade 

portátil e uma unidade móvel. 

Diariamente, às 11 horas são disponibilizados online o valor médio da taxa de dose nas estações 

da rede fixa. 

Em caso de acidente radiológico com contaminação do território nacional, serão divulgados os 

valores medidos com maior frequência. 

A sua implementação teve início em 1989 e em 1992 ficaram operacionais as 13 estações fixas. 

  

Um alarme é provocado quando os níveis de radiação medidos são superiores a um limiar pré-

fixado a partir da estação central e que, actualmente, vale aproximadamente o triplo do valor 

médio medido em situação normal. Neste caso, o alarme recebido na unidade central acciona os 

sistemas automáticos sonoros e visuais instalados na Agência Portuguesa do Ambiente e na 

Autoridade Nacional de Protecção Civil.    

A partir da unidade central, para além de ser possível requerer os valores das medidas em 

contínuo em qualquer estação remota, pode fazer-se a programação destas e o tratamento dos 

dados, ou seja todo o sistema é controlado, testado e programado através da unidade central, 

sem necessidade de intervenção local. 
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2.3.2 Sistema de Alerta 

Face aos dados disponibilizados pelos sistemas de monitorização, estão previstos os 

procedimentos de alerta que permitem notificar as autoridades, entidades e organismos na 

iminência ou ocorrência de acontecimentos susceptíveis de provocar danos em pessoas e bens. 

Deste modo estão previstos níveis de alerta correlacionados com os dados monitorizados. A 

priorização do alerta está criteriosamente definida e varia consoante o nível da situação, e de 

acordo com o descrito nos pontos 7.2.1 e 7.2.2 Grau de gravidade e probabilidade na parte I do 

presente plano. 

De acordo com a Directiva Operacional n.º 1/ANPC/2007 – estado de alerta para as 

organizações integrantes do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) 

no âmbito da monitorização e gestão de risco de emergência inclui dois estados de alerta: 

a) Estado normal – monitorização e dispositivo de rotina, inclui o nível verde; 

b) Estado de alerta especial – reforço da monitorização e o incremento do grau de 

prontidão das organizações integrantes no 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 de azul, amarelo, laranja e vermelho conforme a 

gravidade da situação e o grau de prontidão que esta exige. 

Nível Grau de risco 

Vermelho Extremo 

Laranja Elevado 

Amarelo Moderado, gravidade moderada e probabilidade média-alta 

Azul Moderado 

Para os níveis de risco anteriores os graus de prontidão e mobilização serão: 

Nível Grau de prontidão Grau de mobilização 

Vermelho Até 12 horas 100% 

Laranja Até 6 horas 50% 

Amarelo Até 2 horas 25% 

Azul Imediato 10% 
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O alerta deve ser emitido através de diferentes meios de informação por forma a garantir a 

fiabilidade da comunicação. Assim os meios de alerta serão: 

- Fax; 

- E-mail; 

- Serviços de mensagens escritas. 

 

Em harmonia com os sistemas de monitorização e dependendo do tipo de alerta, através do 

SMPC, notifica-se de imediato, via SMS ou através de contacto telefónico a CMPC. Em caso de 

activação do presente Plano, a informação que vier a ser disponibilizada pelo sistema de 

monitorização será disseminada a todas as entidades intervenientes, através da rede telefónica 

móvel ou fixa, mensagens, rede rádio, internet ou outro meio disponível. 

Sistema de notificação às entidades da Estrutura da Protecção Civil 

Tipo de notificação Destinatário Meio de comunicação Modelo de comunicado 

Presidente da Câmara Fax, telefone ou sms  

Governador Civil Fax, telefone ou sms  
Declaração de situação de 

alerta 
CDOS Fax, telefone   

Presidente da Câmara Fax, telefone ou sms  
Convocação da CMPC 

Entidades da CMPC Fax, telefone ou sms  

Presidente da Câmara Fax, telefone ou sms  

Governador Civil Fax, telefone ou sms  Activação do PMEG 

CDOS Fax, telefone   

Presidente da Câmara Fax, telefone ou sms  Pedido de apoio ao escalão 

distrital CDOS Fax, telefone   

Informação às entidades da 

CMPC 
Entidades da CMPC 

Fax, telefone, presencial  ou 

sms 
 

Informação aos agentes de 

protecção civil 

Agentes da Protecção 

Civil 

Fax, telefone, presencial ou 

sms 
 

 

2.3.3 Sistema de Aviso 
 

Existem diversos dispositivos de aviso, pelo que a decisão do meio a adoptar é baseada na 

extensão da zona afectada, no tipo, dimensão e dispersão geográfica da população a avisar. Os 

avisos durante a emergência devem ser rápidos e eficazes e com a informação relevante tais 

como: 
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• Zonas potencialmente afectadas; 

• Itinerários de evacuação; 

• Os locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo; 

• Outras medidas de protecção da sua segurança pessoal e dos seus bens (medidas de 

autoprotecção) 

Os meios de aviso são: 

• Sirenes; 

• Aviso automático através da rede telefónica; 

• Serviço de mensagens escritas; 

• Difusão celular para telemóveis; 

• Estações de rádios locais; 

• Televisão; 

• Viaturas equipadas com megafone; 

Qualquer que seja o meio, ou os meios utilizados no aviso às populações deve ser o mais 

expedito possível e o que alcance maior número de pessoas dado que o objectivo é minorar 

o número de vítimas.  

Os avisos estão a cargo do Gabinete de Comunicação da CMPC, com o apoio do Grupo de 

Logística e Assistência. 
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Sistema de aviso e informação à população 

Tipologia Situações previsíveis Meios de difusão 

Avisos 

Previsão de risco meteorológico 

Previsão de risco de incêndio 

Previsão de risco hidrológico 

Restrições ou impedimentos à circulação ou permanência de 

pessoas animais ou veículos 

Racionalização a utilização de serviços públicos de 

abastecimento de água, energia, comunicações e transporte 

Porta a porta 

Comunicação social 

Serviço de sms 

Página de internet 

megafone 

Informações 

Medidas de prevenção para diferentes riscos 

Medidas de auto-protecção em caso de acidente grave ou 

catástrofe 

Nível do sistema de alerta municipal 

Comunicação social 

Página de internet 

Comunicados 

Declaração do sistema de alerta  

Convocação da CMPC 

Activação do PMEG 

Solicitação dos pedidos de apoio ao escalão distrital 

Ponto de situação das ocorrências 

Resumo dos danos provocados pelas ocorrências 

Comunicação social 

Página de internet 
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