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ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTECÇÃO CIVIL EM 
PORTUGAL 

 
Estrutura da Protecção Civil 

 
 

A estrutura de Protecção Civil em Portugal é organizada em conformidade com 

o Capitulo IV da Lei n.º27/2006, de 3 de Julho da seguinte forma: 

 

Artigo 44.º 

Autoridade Nacional de Protecção Civil 

A Autoridade Nacional de Protecção Civil é instituída em diploma próprio, que 

define as suas atribuições e respectiva orgânica. 

 

Artigo 45.º 

Estrutura de protecção civil 

A estrutura de protecção civil organiza-se ao nível nacional, regional e 

municipal. 

 

Artigo 46.º 

Agentes de protecção civil 

1—São agentes de protecção civil, de acordo com as suas atribuições próprias: 

a) Os corpos de bombeiros; 

b) As forças de segurança; 

c) As Forças Armadas; 

d) As autoridades marítima e aeronáutica; 

e) O INEM e demais serviços de saúde; 

f) Os sapadores florestais. 

2—A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, em cooperação com os demais 

agentes e de harmonia com o seu estatuto próprio, funções de protecção civil 

nos domínios da intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social. 

3—Impende especial dever de cooperação com os agentes de protecção civil 

mencionados no número anterior sobre as seguintes entidades: 

a) Associações humanitárias de bombeiros voluntários; 
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b) Serviços de segurança; 

c) Instituto Nacional de Medicina Legal; 

d) Instituições de segurança social; 

e) Instituições com fins de socorro e de solidariedade; 

f) Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria 

e energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente; 

g) Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e  

privadas, dos portos e aeroportos. 

4—Os agentes e as instituições referidos no presente artigo, e sem prejuízo 

das suas estruturas de direcção, comando e chefia, articulam-se 

operacionalmente nos termos do Sistema Integrado de Operações de 

Protecção e Socorro (SIOPS). 

 

Artigo 47.º 

Instituições de investigação técnica e científica 

1—Os serviços e instituições de investigação técnica e científica, públicos ou 

privados, com competências específicas em domínios com interesse para a 

prossecução dos objectivos previstos no artigo 4.º da presente lei, cooperam 

com os órgãos de direcção, planeamento e coordenação que integram o 

sistema nacional de protecção civil. 

2—A cooperação desenvolve-se nos seguintes domínios: 

a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos colectivos de 

origem natural, humana ou tecnológica e análises das vulnerabilidades das 

populações e dos sistemas ambientais a eles expostos; 

b) Estudo de formas adequadas de protecção dos edifícios em geral, dos 

monumentos e de outros bens culturais, de instalações e infra-estruturas de 

serviços e bens essenciais; 

c) Investigação no domínio de novos equipamentos e tecnologias adequados à 

busca, salvamento e prestação de socorro e assistência; 

d) Estudo de formas adequadas de protecção dos recursos naturais. 
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ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTECÇÃO CIVIL EM 
PORTUGAL 

 
Estrutura das Operações 

 

A estrutura de operações das acções de protecção civil tem como fundamento 

dois diplomas legais; o Capitulo V da Lei n.º27/200,6 de 3 de Julho que 

identifica o Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro. 

 

Operações de protecção civil 

Artigo 48.º 

Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro 

1—O SIOPS é o conjunto de estruturas, de normas e procedimentos que 

asseguram que todos os agentes de protecção civil actuam, no plano 

operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da 

respectiva dependência hierárquica e funcional. 

2—O SIOPS é regulado em diploma próprio. 

 

 O Capitulo I da Lei nº. 134/2006, de 25 de Julho define o Sistema Integrado de 

operações de Protecção e Socorro. 

 

Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro 

Artigo 1.º 

Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro 

1—O Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro, adiante 

designado por SIOPS, é o conjunto de estruturas, normas e procedimentos que 

asseguram que todos os agentes de protecção civil actuam, no plano 

operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da 

respectiva dependência hierárquica e funcional. 

2—O SIOPS visa responder a situações de iminência ou de ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe. 

3—O princípio do comando único assenta nas duas dimensões do Sistema, a 

da coordenação institucional e a do comando operacional. 
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MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL 
 

Composição, convocação e competências da 
Comissão de Protecção Civil  

 
 

A composição, convocação e competências da Comissão Protecção Civil em 

Portugal é organizada em conformidade com a Lei n.º27/2006, de 3 de Julho 

da seguinte forma: 

 

Comissões e unidades de protecção civil 

 

Artigo 36.º 

 

Comissão Nacional de Protecção Civil 

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; 

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 

desenvolvida, no âmbito específico das respectivas atribuições estatutárias; 

g) Proceder ao reconhecimento dos critérios e normas técnicas sobre a 

organização do inventário de recursos e meios, públicos e privados, 
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mobilizáveis ao nível local, distrital, regional ou nacional, em caso de acidente 

graveou 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; 

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. 

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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Artigo 37.º 

 

Composição da Comissão Nacional de Protecção Civil 

1—A Comissão Nacional de Protecção Civil é presidida pelo Ministro da 

Administração Interna e dela fazem parte: 

a) Delegados dos ministros responsáveis pelos sectores da defesa, justiça, 

ambiente, economia, agricultura e florestas, obras públicas, transportes, 

comunicações, segurança social, saúde e investigação científica; 

b) O presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

c) Representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da 

Associação Nacional de Freguesias; 

d) Representantes da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Associação 

Nacional dos Bombeiros Profissionais. 

2—Participam ainda na Comissão representantes do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de 

Segurança Pública, da Polícia Judiciária, do Conselho Nacional de 

Planeamento Civil de Emergência, do Gabinete Coordenador de Segurança, da 

Autoridade Marítima, da Autoridade Aeronáutica e do Instituto Nacional de 

Emergência Médica. 

3—Os Governos Regionais podem participar nas reuniões da Comissão. 

4—O presidente, quando o considerar conveniente, pode convidar a participar 

nas reuniões da Comissão outras entidades que, pelas suas capacidades 

técnicas, científicas ou outras, possam ser relevantes para a tomada de 

decisões, no âmbito das políticas de protecção civil. 

5—O secretariado e demais apoio às reuniões do Conselho são assegurados 

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil. 
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MECANISMOS DA ESTRUTURA DA PROTECÇÃO  
 

Critérios e âmbito para a declaração das situações de 
alerta, contingência ou calamidade  

 
 

Em conformidade com a Lei n.º27/2006 de 3 de Julho, caso se verifique a 

iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, poderá ser 

declarada a situação de Alerta, Contingência ou Calamidade de acordo com o 

disposto: 

 

CAPÍTULO II 

Alerta, contingência e calamidade 

SECÇÃO I 

Disposições gerais 

Artigo 8.º 

 

Alerta, contingência e calamidade 

1—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. 

 

2—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. 

3—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. 
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4—Os poderes para declarar a situação de alerta ou de contingência 

encontram-se circunscritos pelo âmbito territorial de competência dos 

respectivos órgãos. 

5—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. 

 

Artigo 9.º 

 

Pressupostos das situações de alerta, contingência e calamidade 

1—A situação de alerta pode ser declarada quando, face à ocorrência ou 

iminência de ocorrência de algum ou alguns dos acontecimentos referidos no 

artigo 3.º, é reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas 

e ou medidas especiais de reacção. 

2—A situação de contingência pode ser declarada quando, face à ocorrência 

ou iminência de ocorrência de algum ou alguns dos acontecimentos referidos 

no artigo 3.o, é reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e 

ou medidas especiais de reacção não mobilizáveis no âmbito municipal. 

3—A situação de calamidade pode ser declarada quando, face à ocorrência ou 

perigo de ocorrência de algum ou alguns dos acontecimentos referidos no 

artigo 3.o, e à sua previsível intensidade, é reconhecida a necessidade de 

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

a normalidade das condições de vida nas áreas atingidas pelos seus efeitos. 

 

Artigo 10.º 

 

Prioridade dos meios e recursos 

1—Os meios e recursos utilizados para prevenir ou enfrentar os riscos de 

acidente ou catástrofe são os previstos nos planos de emergência de protecção 

civil ou, na sua ausência ou insuficiência, os determinados pela autoridade de 

protecção civil que assumir a direcção das operações. 

2—Os meios e recursos utilizados devem adequar-se ao objectivo, não 

excedendo o estritamente necessário.  
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3—É dada preferência à utilização de meios e recursos públicos sobre a 

utilização de meios e recursos privados. 

4—A utilização de meios e recursos é determinada segundo critérios de 

proximidade e de disponibilidade. 

 

Artigo 11.º 

 

Obrigação de colaboração 

1—Declarada uma das situações previstas no n.º 1 do artigo 8.º, todos os 

cidadãos e demais entidades privadas estão obrigados, na área abrangida, a 

prestar às autoridades de protecção civil a colaboração pessoal que lhes for 

requerida, respeitando as ordens e orientações que lhes forem dirigidas e 

correspondendo às respectivas solicitações. 

2—A recusa do cumprimento da obrigação estabelecida no n.º1 corresponde 

ao crime de desobediência, sancionável nos termos do n.º 4 do artigo 6.º 

 

Artigo 12.º 

Produção de efeitos 

1—Sem prejuízo da necessidade de publicação, os actos que declaram a 

situação de alerta ou a situação de contingência, o despacho referido no artigo 

30.º, bem como a resolução do Conselho de Ministros que declara a situação 

de calamidade, produzem efeitos imediatos. 

2—Nos casos referidos no número anterior, o autor da declaração deve 

diligenciar pela mais ampla difusão do seu conteúdo, tendo em conta os meios 

disponíveis,  devendo, logo que possível, assegurar a sua divulgação na 

página na Internet da entidade que a proferiu e ou do Governo. 
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MECANISMOS DA ESTRUTURA DA PROTECÇÃO  
 

Sistemas de monitorização, alerta e aviso 
 
 

Na Região Autónoma dos Açores os sistemas de Monitorização Alerta e Aviso, 

são da Responsabilidade do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros 

dos Açores. 


