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1. Introdução 

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil (PMEPC) para o concelho de Barrancos, é 

um instrumento que o Serviço Municipal de Protecção Civil passa a dispor para o 

desencadeamento de operações de protecção civil, com vista a possibilitar uma unidade de 

direcção e controlo, para a coordenação das acções a desenvolver e gestão de meios e 

recursos mobilizáveis, face a um acidente grave ou catástrofe, tendo em vista minimizar os 

prejuízos e perdas de vida e restabelecimento da normalidade. 

Este Plano é um plano geral, com a finalidade de enfrentar a generalidade das situações de 

emergência no âmbito territorial do município. 

A elaboração deste documento resulta da publicação da Directiva relativa aos Critérios e 

Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de 

Protecção Civil (Resolução n.º25/2008 de 18 de Julho) de forma a ir de encontro à nova 

legislação. 

O Director do Plano é o Presidente da Câmara, ou nas suas faltas e impedimentos o Vereador 

com o pelouro da protecção civil. 

 

2. Âmbito de Aplicação 

O disposto no presente Plano é aplicável à área territorial do Município de Barrancos (168 

km2), sendo este constituído apenas por uma freguesia. 

O PMEPC de Barrancos destina-se a precaver todos os riscos com origem natural e antrópica 

com possibilidade de atingir o Município nomeadamente, incêndios florestais, cheias e 

inundações, sismos, secas, deslizamentos, colapso de estruturas, incêndios urbanos, poluição 

das linhas de água para o abastecimento à população, acidentes no transporte de substâncias 

perigosas e acidentes graves de tráfego.  

 

 

 

 



                         PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE BARRANCOS DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

Página 10 de 272 

 

3. Objectivos Gerais 

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil tem como principais objectivos:  

- Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à 

minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 

− Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de protecção civil; 

− Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver; 

− Coordenar e sistematizar as acções de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 

intervenção das entidades intervenientes; 

− Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe; 

− Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou 

catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade; 

− Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que 

a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique; 

− Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de prontidão 

necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

− Promover a informação das populações através de acções de sensibilização, tendo em vista a 

sua preparação, a assumpção de uma cultura de auto-protecção e o entrosamento na 

estrutura de resposta à emergência. 

 

4. Enquadramento Legal 

A elaboração deste documento teve como base os seguintes diplomas legais: 

Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho - Aprova a directiva relativa aos critérios e normas 

técnicas para a elaboração e operacionalização dos planos municipais de emergência. 

Portaria n.º 302/2008, de 18 de Abril - Estabelece as normas de funcionamento da Comissão 

Nacional de Protecção Civil. 
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Decreto-Lei n.º 56/2008, de 26 de Março – Comissão Nacional de Protecção Civil 

Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro - Define o enquadramento institucional e operacional da 

protecção civil no âmbito Municipal, estabelece a organização dos serviços municipais de 

protecção civil e determina as competências do Comandante Operacional Municipal. 

Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho - Cria o Sistema Integrado de Operações de 

Protecção e Socorro. 

Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho – Lei de Bases da Protecção Civil. 

 

5. Antecedentes do processo de planeamento  

A primeira versão do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Barrancos, 

elaborada de acordo com o disposto na Directiva para a Elaboração de Planos de Emergência 

de Protecção Civil aprovada pela Comissão Nacional de Protecção Civil em 19 de Dezembro de 

1994, foi aprovada a 8 de Novembro de 1999 pela Comissão Municipal de Protecção Civil e 

homologada a 30 de Março de 2000 pelo Secretário de Estado Adjunto do Ministério da 

Administração Interna. 

Na primeira versão do Plano não foram efectuados exercícios de teste ao Plano, não tendo 

havido igualmente necessidade de activação do mesmo. 

Para cumprimento do disposto nos artigos 10.º e 19.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, 

o Serviço Municipal de Protecção Civil de Barrancos procedeu à 1.ª actualização do Plano 

Municipal de Emergência de Protecção Civil de Barrancos elaborado em conformidade com a 

Directiva da Comissão Nacional da Protecção Civil (CNPC), relativa aos Critérios e Normas 

Técnicas para Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de Protecção Civil, de 

18 de Julho de 2008. A CNPC aprovou a 1ª actualização do PMEPC de Barrancos a 10 de 

Fevereiro de 2010. Tal como na 1ª versão, também na 2ª versão do Plano não foram 

efectuados exercícios de teste ao Plano, não tendo havido igualmente necessidade de 

activação do mesmo. 

Nos termos do n.º 12 do artigo 4º da Resolução 25/2008 de 18 de Julho, a CNPC deliberou que 

o Plano fosse revisto no prazo máximo de 1 ano após a sua entrada em vigor.  

Neste sentido e de acordo com o estipulado nos nºs 8 e 9 do artigo 4.º da Resolução da 

Comissão Nacional de Protecção Civil n.º 25/2008, de 18 de Julho o Plano Municipal de 
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Emergência de Protecção Civil de Barrancos após ter sido actualizado e submetido a 

apreciação pública por um período de 30 (trinta) dias, com inicio a 24-06-2011 e término a 23-

07-2011, nos termos do artigo 118.º do CPA, não obteve sugestões e/ou propostas não 

havendo assim observações para serem integradas no referido Plano.  

Assim sendo, a Comissão Municipal de Protecção Civil reuniu-se no dia 30 de Maio de 2011 

para dar parecer prévio à 2.ª actualização do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 

de Barrancos, para este ser submetido a aprovação junto da Autoridade Nacional de Protecção 

Civil (ANPC).  

 

6. Articulação com instrumentos de planeamento e ordenamento do 

território 

Na elaboração do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil foram considerados o 

Plano Director Municipal de Barrancos (PDM), aprovado pela Assembleia Municipal de 

Barrancos a 26 de Junho de 1995 e publicado no Diário da República, 1ª Série – B, N.º 288, de 

15 de Dezembro de 1995, em Resolução do Conselho de Ministros n.º172/95. Foi alterado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 7/2006 (Diário da República, 1ª Série – B, N.º 14, de 19 

de Janeiro de 2006) e posteriormente pelo Aviso n.º 1627/2008 (Diário da República, 2ª Série, 

N.º 13, de 18 de Janeiro). 

A caracterização física e das infra-estruturas do território em estudo foi elaborada tendo em 

conta os conteúdos presentes no PDM de Barrancos, não tendo havido articulação com o 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo nem com o Plano Regional de 

Ordenamento Florestal. 

Não existe articulação com nenhum instrumento de planeamento de emergência de âmbito 

distrital ou dos municípios adjacentes. 

 

7. Activação do Plano 

7.1. Competências para a activação do plano 

A activação do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil visa assegurar a colaboração 

das várias entidades intervenientes, garantindo a mobilização mais rápida dos meios e 
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recursos afectos ao plano e a uma maior eficácia e eficiência na execução das ordens e 

procedimentos previamente definidos. 

A competência para a activação dos planos municipais de emergência é, segundo a Lei de 

Bases da Protecção Civil, das Comissões Municipais de Protecção Civil. Na iminência ou na 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, o Presidente da Câmara Municipal procederá à 

convocação imediata da Comissão Municipal de Protecção Civil, contactando os seus membros 

via telefónica ou recorrendo ao serviço de estafetas. Uma vez reunida a CMPC, esta deliberará 

sobre o accionamento do PME. 

Na impossibilidade de reunir pessoalmente a maioria dos membros da CMPC, o Plano pode ser 

activado com a presença de 2/3 dos seus membros, desde que entre eles se encontrem os 

representantes da GNR e dos BVB, sendo obrigatória a ratificação pelo plenário logo que a 

CMPC reúna a totalidade dos seus elementos. 

 

7.2. Critérios para a activação do plano 

O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil é activado quando existe necessidade de 

adoptar medidas preventivas ou especiais de reacção que não estejam expressas na actividade 

normal de protecção civil, ou seja, quando existe a eminência ou a ocorrência de uma situação 

de acidente grave ou catástrofe, da qual se prevejam danos elevados para a população, bens e 

ambiente, que justifiquem a adopção imediata de medidas excepcionais de prevenção, 

planeamento e informação ou ocorrência de uma situação de acidente grave ou catástrofe e 

que tenha produzido os seguintes efeitos: 

Na população 

Vítimas: 

- 20 feridos graves e 50 feridos ligeiros; 

- 10 mortos; 

- 5 desaparecidos; 

- 30 desalojados; 
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- 10 isolados. 

Nos bens e património 

- Danos totais ou parciais em habitações que inviabilizem a sua utilização a curto prazo; 

- Danos totais ou parciais em edifícios públicos, que inviabilizem a sua utilização a curto prazo; 

- Danos totais e irreversíveis em edifícios, que exijam medidas excepcionais. 

Nos serviços e infra-estruturas 

- Suspensão do fornecimento de água potável por um período superior a 96 h; 

- Suspensão do fornecimento de energia por um período superior a 48 h; 

- Suspensão do serviço de telecomunicações por um período superior a 48 h; 

- Danos totais ou parciais em vias rodoviárias essenciais à actividade do Concelho. 

No ambiente 

- Incêndios em zonas florestais com duração superior a 48 horas; 

- Destruição de zonas florestais superiores a 300 ha; 

- Descarga de matérias perigosas em recursos aquíferos; 

- Derrame de matérias perigosas no solo; 

- Libertação de matérias perigosas na atmosfera. 

A ocorrência de outras situações que, não estando prevista neste Plano, produza danos 

severos na actividade normal do município e da população, e que por acordo da maioria dos 

membros da CMPC justifique a activação do PMEPC. 

 

8. Programa de exercícios 

A operacionalidade do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil deve ser verificada 

através da realização de exercícios, de postos de comando CPX ou do tipo LivEx. 

Por exercício de posto de comando (Comand Post Exercise, CPX) entende-se aquele que se 

realiza em contexto de sala de operações e tem como objectivos testar o estado de prontidão 
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e a capacidade de resposta e de mobilização de meios das diversas entidades envolvidas nas 

operações de emergência. 

Por exercício LivEx entende-se um exercício de ordem operacional, no qual se desenvolvem 

missões no terreno, com meios humanos e equipamento, permitindo avaliar as 

disponibilidades operacionais e as capacidades de execução das entidades envolvidas. 

Excepto se disposto em contrário em legislação sectorial específica, os planos de emergência 

devem ser objecto de exercícios pelo menos bianualmente. Deve ser realizado um exercício, 

para testar a operacionalidade do Plano, no prazo máximo de 180 dias após a aprovação da 

primeira revisão (Resolução da Comissão Nacional de Protecção Civil n.º25/2008, de 18 de 

Julho, art. 9.º alíneas 2 e 3). 

O Município de Barrancos pretende assim adoptar a periodicidade máxima prevista na lei, ou 

seja, 180 dias após a aprovação da revisão. 

  


