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PARTE I - ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 

1. Introdução 

a. O Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Município de Sintra é um 

plano geral elaborado em conformidade com a directiva que constitui anexo à Resolução 

da Comissão Nacional de Protecção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho, que contém os 

critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência 

de protecção civil. 

b. O Plano Municipal de Emergência, adiante designado PME-PCS, é um instrumento 

ao dispor do Presidente da Câmara Municipal de Sintra (PCMS) para a gestão de acidentes 

graves e catástrofes passíveis de ocorrer no Concelho. O Director do Plano é o PCMS, que 

na sua ausência ou impedimento, é substituído pelo Vereador com o pelouro da protecção 

civil ou pelo seu legal substituto, na estrutura de direcção política, em exercício de 

funções. Compete ao Director do Plano assegurar a direcção e coordenação do PME-PCS 

e adoptar as medidas excepcionais de emergência, com vista a minimizar a perda de vidas 

e bens e os danos ao ambiente, assim como o restabelecimento, tão rápido quanto possível, 

das condições mínimas de normalidade.  

Como Director do Plano e no exercício das funções de responsável municipal da 

política de protecção civil, o PCMS é apoiado pela Comissão Municipal de Protecção 

Civil (CMPC) da qual faz parte, pelo Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) e 

pelos restantes agentes de protecção civil de âmbito municipal. 

c. O PME-PCS contém as actividades no âmbito da prevenção, preparação, intervenção 

em operações de socorro, assistência e reabilitação dos serviços essenciais ao 

restabelecimento da normalidade. 

Neste contexto, os responsáveis da Câmara Municipal de Sintra (CMS), agentes de 

protecção civil, entidades e organizações de apoio do sistema de protecção civil (SPC), 

devem estar familiarizados com este PME e exercitar o seu conteúdo, a fim de obterem  

um eficiente e eficaz desempenho operacional. 
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d. A vulnerabilidade das diversas sociedades aos fenómenos naturais, tecnológicos e 

sociais e aos riscos por elas muitas vezes originados, reflecte o seu grau de precariedade e 

de preparação face a esses fenómenos. Mais do que a incidência das ameaças, são, 

normalmente, a má gestão, a ausência de planeamento e a ocupação desordenada do 

território que têm contribuído para a insegurança. A identificação dos perigos e 

vulnerabilidades que afectam os seres vivos, o património e o ambiente, são o ponto de 

partida para o planeamento de emergência, de modo a prever, prevenir, mitigar e 

responder convenientemente a eventos de proporções graves que poderão ter 

consequências inaceitáveis.  

O estudo e análise das condições orográficas, geológicas, climáticas e demográficas, 

o registo histórico das ocorrências, o crescimento demográfico e o desenvolvimento das 

actividades humanas contribuem para a definição dos potenciais riscos passíveis de afectar 

o Concelho de Sintra, descritos na Parte IV, paragrafo 5, que se passam a agrupar, 

sumariamente, em três grupos:  

(1) Naturais 

(a) Sismos, tsunamis e acidentes geomorfológicos. 

(b) Incêndios florestais. 

(c) Fenómenos meteorológicos extremos. 

(d) Movimentos de massa.  

(e) Pandemias. 

(2) Riscos tecnológicos  

(a) Incêndios urbanos, industriais e florestais.  

(b) Acidentes graves de tráfego ferroviários, rodoviários, de transporte de 

mercadorias perigosas e com aeronaves.  

(c) Colapso de estruturas. 

(d) Acidentes com substancias perigosas em industrias e armazenagem. 

(e) Contaminações químicas, biológicas e bacteriológicas. 
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(f) Emergências radiológicas. 

(g)  Acidentes marítimos. 

(h) Acidentes nucleares.  

(i) Acidentes em locais de elevadas concentrações humanas. 

(j) Acidentes com energia eléctrica, redes de muito alta tensão, subterrâneas 

ou aéreas e falhas graves de energia. 

(k) Acidentes com infraestruturas que ponham em causa o abastecimento 

público de água, a drenagem e o tratamento de águas residuais. 

(3) Sociais 

(a) Actos de vandalismo. 

(b) Terrorismo, bioterrorismo e sabotagem. 

(c) Conflitos étnicos. 

(d) Reivindicações acompanhadas de acções violentas. 

(e) Guerras e conflitos armados. 

e. A análise da informação que serviu de base para a preparação do PME-PCS 

proveniente de estudos, relatórios, bases de dados e estatística não permite obter 

conclusões rigorosas sobre a ocorrência de acidentes e catástrofes, designadamente, quanto 

ao lugar, tempo e amplitude. Contudo os riscos descritos podem ocorrer com maior ou 

menor probabilidade devendo ser considerados no planeamento. 

2. Âmbito de aplicação 

a. O presente PME-PCS aplica-se ao município de Sintra e a todos os organismos e 

instituições que cooperam no Plano.  

b. O PME-PCS serve de base à elaboração dos Planos Especiais de Emergência de 

âmbito municipal e de referência à elaboração de todas as Directivas, Planos ou Ordens de 

Operações dos agentes e entidades integrantes do SPC e do Dispositivo Integrado de 

Resposta (DIR) constituído por recursos humanos e materiais e por equipamentos de 
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intervenção, reforço, apoio e assistência, pertencentes aos agentes de protecção civil e a 

outras entidades ou organismos integrantes deste Plano, atribuídos ao Comandante de 

Operações e Socorro (COS) de acordo com as prioridades definidas pela Comissão 

Municipal de Protecção Civil (CMPC), em estreita articulação com o Posto de Comando 

Municipal (PCMun). 

c. O PME-PCS está desenhado para fazer face a ameaças que tenham por base a 

iminência de acidente grave ou catástrofe que, pela sua intensidade, severidade e efeitos, 

obriguem à implementação do plano, suscitando o emprego dos meios municipais 

disponíveis, o apoio dos serviços, organizações, entidades e agentes. Cumulativamente, 

estabelece a organização e as normas conducentes à sua coordenação e controlo, unidade 

de comando e economia de esforço com vista a uma actuação sincronizada nas fases de 

intervenção e de reabilitação para reposição dos serviços essenciais. 

3. Objectivos gerais 

Assim, o PME-PCS define a estrutura de Direcção, Comando e Controlo, atribuições, 

coordenação e articulação das organizações integrantes do SPC, tendo em vista o cumprimento 

dos seguintes objectivos gerais:  

a. Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios 

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe. 

b. Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, 

serviços e estruturas a empenhar em operações de protecção civil. 

c. Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das organizações e serviços 

envolvidos. 

d. Sistematizar e coordenar as acções de apoio. 

e. Promover a eficácia e rapidez de intervenção das entidades e organismos 

intervenientes. 

f. Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a uma situação de acidente 

grave ou catástrofe. 
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g. Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar as agressões ao ambiente, limitar os 

efeitos de acidentes graves ou catástrofes e restabelecer, o mais rapidamente possível, as 

condições mínimas de normalidade. 

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

coordenado dos meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a 

gravidade e dimensão das ocorrências o justifique. 

i. Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem os graus de preparação e de 

prontidão necessários à gestão de acidentes graves ou catástrofes. 

j. 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. 

k. Planear a execução regular de treinos e exercícios, de carácter sectorial ou global, 

destinados a testar o Plano, permitindo a sua actualização. 

l. Integrar os Órgãos de Comunicação Social (OCS) públicos em todas as fases do 

plano e promover a realização de acções de formação especializada.  

4. Enquadramento legal 

O PME-PCS segue a legislação em vigor, com a qual está em conformidade, 

nomeadamente: 

a. Resolução n.º 25/2008, Directiva relativa aos critérios e normas técnicas para a 

elaboração e operacionalização de planos de emergência de Protecção Civil, de 18 de 

Julho. 

b.  Decreto Lei 56/2008, Comissão Nacional de Protecção Civil, de 26 de Março. 

c. Lei n.º 65/2007, Organização dos Serviços Municipais de Protecção Civil, de 12 de 

Novembro. 

d. Lei n.º 134/2006, Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro, de 25 de 

Julho. 

e. Lei n.º 27/2006, Lei de Bases de Protecção Civil, de 3 de Julho. 
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5. Antecedentes do processo de planeamento 

a. De acordo com o número 4 do artigo 50º da Lei de Bases da Protecção Civil, Lei nº 

27/2006 de 03 de Julho, os planos de emergência estão sujeitos a actualização periódica e 

devem ser objecto de exercícios frequentes com vista a testar a sua operacionalidade.  

b. A presente versão visa actualizar o Plano Municipal de Emergência (PME) de 2003 

que por sua vez actualizou a PME de 1996. Estes Planos nunca foram activados. A revisão 

teve em consideração os ensinamentos adquiridos durante a realização do Exercício 

LIVEX de âmbito nacional PROCIV IV/2008, a experiência, evolução doutrinária, 

programática e legislativa, assim como as informações decorrentes de estudos e relatórios 

de carácter técnico e científico. 

c. O projecto do Plano foi submetido à consulta pública, nos termos do n.º 8 do artigo 

4º da Resolução n.º 25/2008 de 18 de Julho da Comissão Nacional de Protecção Civil, pelo 

prazo de trinta dias, na sequência da deliberação da Câmara Municipal de Sintra (CMS) de 

14 de Janeiro de 2009, através da publicação do Aviso n.º 5155/2009 na II Série do Diário 

da Republica (DR) n.º 47 de 09 de Março, e apresentado, em 19 de Fevereiro de 2009, à 

CMPC, nos termos do artigo 3º da Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro, tendo obtido 

parecer favorável. 

O plano após ter sido harmonizado com o parecer emitido pela ANPC de 28 de 

Dezembro de 2009, foi submetido à apreciação da CMPC em 16 de Março de 2010, tendo 

obtido parecer favorável. 

Esta é a segunda versão do plano municipal de emergência revisto, que toma em 

consideração os comentários recebidos da ANPC. 

6. Articulação com instrumentos de planeamento e ordenamento do território 

A elaboração do PME-PCS teve em consideração os instrumentos de gestão territorial 

considerados cruciais, entre os quais se nomeiam o Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território (PNPOT), o Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) e 

o Plano Director Municipal (PDM). Este sistema de gestão territorial coerente e complementar, 

contém as orientações estratégicas de desenvolvimento programático, numa hierarquia “top 

down” com vista a melhorar o povoamento e ordenamento do território e esbater as assimetrias 
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locais, regionais, nacionais e da União Europeia. Estes instrumentos são fundamentais para a 

gestão territorial, têm em consideração as avaliações de risco que prejudicam o interesse 

público. 

É, nessa linha, que o PME-PCS intervém, apoiando o sistema de gestão territorial através 

dos pilares principais da prevenção, intervenção e recuperação, mitigando riscos que ameaçam o 

espectro dos eixos de desenvolvimento e sustentabilidade estratégica. Assim, a observância em 

todos os aspectos, nomeadamente a transversalidade do impacto dos fenómenos naturais, 

tecnológicos e sociais expectáveis na gestão, utilização e ocupação dos solos, costa, floresta, 

construção de infra-estruturas, etc, assim como o alinhamento com as disposições inscritas no 

PNPOT, no PROT e no PDM são fundamentais para os objectivos estratégicos definidos. Os 

programas de avaliação de risco, fiscalização e intervenção conduzidos pela protecção civil são, 

por conseguinte, importantes para fornecerem à CMS a informação das anomalias encontradas a 

fim de serem corrigidas e, desta forma, contribuir para evitar danos maiores. 
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desenvolve a qualificação do solo urbano e rural. Segundo a linha programática acima referida, 

as áreas de maior risco, assim como os cenários considerados neste Plano de Emergência e 

respectivos impactos, devem ser alvo de reflexão na revisão do PDM de modo a aumentar a 

segurança dos seres vivos, dos bens, património e do ambiente. 

O sistema de gestão territorial releva os diferentes tipos de riscos naturais, ambientais e 

tecnológicos, em sede de planos de ordenamento. O PME contribuiu para os objectivos 

fundamentais da Protecção Civil definidos na Lei de Bases de Protecção Civil, designadamente 

no artº 4º, assim como para a finalidade da politica do ordenamento do território espelhada no 

artº 26º da mesma Lei de Bases. Considera as áreas de perigosidade e preconiza um sistema 

“bottom up” de informação a fim de carrear as medidas de prevenção e mitigação dos riscos 

identificados. 

O PME-PCS serve de referência à elaboração de Planos Especiais de Emergência do 

Município de Sintra. Simultaneamente, as Directivas, Planos e Ordens de Operações dos 

diversos agentes de protecção civil e organismos e entidades de apoio devem estar em 

conformidade com este Plano. 

7. Activação do plano 

7.1. Competência para activação do plano 

a. Situação de alerta 

No âmbito municipal, a situação de alerta pode ser declarada pelo PCMS quando, 

face à ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, é 

reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e ou medidas especiais de 

reacção.  

No âmbito distrital cabe ao governador civil declarar a situação de alerta no todo ou 

em parte do seu âmbito territorial de competência, precedida da audição, sempre que 

possível, dos presidentes das câmaras municipais dos municípios abrangidos. 

b. Activação do PME-PCS 

De acordo com o previsto no número 2 do artigo 4º da Lei de Bases de Protecção 

Civil, a activação do PME-PCS é da competência da CMPC, sob proposta do PCMS. Visa 
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assegurar a colaboração das várias entidades intervenientes, garantir a mobilização rápida 

dos meios e recursos afectos ao plano e uma maior eficácia e eficiência na execução das 

ordens e procedimentos previamente definidos.  

Considerando os cenários que servem de base a este Plano, os pressupostos 

operacionais neles contidos poderão de imediato ser postos em prática por decisão do 

Director do Plano, sendo a activação formal do plano confirmada logo que possível, ou 

automaticamente, se não houver nenhuma decisão decorrida a primeira hora após a 

ocorrência.  

Para efeitos do disposto no paragrafo anterior, e atenta a especificidade do tipo de 

ocorrência, a CMPC pode reunir com apenas um terço dos seus elementos, sendo a 

declaração de activação sancionada, logo que for possível, pelo plenário.  

A desactivação do PME-PCS é da responsabilidade da CMPC, cabendo ao 

Comandante Operacional Municipal (COM) a consequente desmobilização operacional 

em conformidade com o desenvolvimento da situação. 

O anúncio público da activação do PME-PCS é efectuado através dos Órgãos de 

Comunicação Social (OCS) locais, distritais e nacionais. 

7.2. Critérios para a activação do plano 

A decisão de activação do PME-PCS apoia-se em Níveis Operacionais de Emergência 

(NOE). Os NOE são avaliados pelo COM que mantém a ligação, em permanência, com o COS e 

as equipas de reconhecimento e avaliação da situação (ERAS) destacadas no terreno. 

Nível 1: A situação pode ser controlada exclusivamente pelos meios que, habitualmente, 

exercem o socorro. Não necessita medidas de evacuação, para além das que dizem respeito 

ao local da ocorrência.  

Não requer a convocação da CMPC. 

Nível 2: A situação envolve riscos potenciais significativos que os meios de socorro, por 

si, não conseguem controlar. Os perigos potenciais associados constituem uma ameaça que 

põe em causa a vida, bens e ambiente, podendo requerer medidas especiais de evacuação 

numa área limitada.  
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Requer a convocação da CMPC que poderá determinar a activação do PME-PCS face à 

evolução da situação. 

Nível 3: Envolve uma situação de grande risco potencial ou uma zona de sinistro de 

dimensão alargada com um raio superior a 2 Km, que por constituir uma ameaça extrema 

para a vida, bens e ambiente, requer medidas especiais de intervenção e de evacuação. 

Requer a activação imediata do PME-PCS. 

Sem prejuízo das competências de activação, o PME-PCS pode ser implementado nas 

situações de catástrofe a seguir descritas, sem o cumprimento dos preceitos referidos em 7.1, se 

a CMPC não reunir no espaço de tempo considerado apropriado para organizar a resposta, ou até 

um máximo de uma hora após o inicio da ocorrência que requer a activação do Plano. Os 

cenários a seguir descritos são potencialmente de nível 3, pelo que independentemente dos 

critérios normais estabelecidos, a CMPC é convocada de imediato, o PCMun activado e os 

procedimentos previstos no Plano automaticamente accionados mediante confirmação da 

gravidade da situação pelo COS.  

• Evento sísmico com magnitude igual ou superior a 6,1 na Escala de Richter; 

• Evento sísmico com estimativa de intensidade máxima, obtida a partir de medidas 

instrumentais, igual ou superior a VIII na Escala de Mercalli modificada. 

• Cheias susceptíveis de provocarem elevados prejuizos materiais, e eventualmente 

vitimas e desalojados, tenham impacto nas condições de vida e tecido sócio-

económico, perturbem, nomeadamente, o normal funcionamento das instituições, 

dos transportes e vias de comunicação, o abastecimento de água, electricidade, gás, 

comunicações e outros bens essenciais às populações. 

• Aluimentos, deslizamentos e desprendimentos de solos e pedras que ponham em 

perigo vidas humanas, originem desalojados, destruição de infraestruturas, 

interrupção do abastecimento de água, electricidade e outros bens de consumo, e 

cuja avaliação evidencie um perigo elevado para as populações, bens e ambiente, 

necessitando de medidas de contenção imediatas. 
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• Ciclones e tempestades com eventuais consequências devastadoras, que ponham em 

perigo vidas humanas, provoquem elevados prejuízos materiais, afectem 

intensamente as condições de vida e o tecido sócio económico, o normal 

funcionamento das instituições e serviços, nomeadamente, transportes, vias de 

comunicação, abastecimento de água, electricidade, gás e comunicações e requeiram 

um esforço coordenado subjacente de recuperação. 

• Incêndios urbanos, industriais e florestais com impacto na vida das populações, cuja 

avaliação suscita medidas urgentes imediatas, como por exemplo a intervenção 

célere das empresas responsáveis pela distribuição da água, energia eléctrica, 

distribuição de gás e o apoio local de unidades de socorro para prestação de cuidados 

de saúde de urgência na área da ocorrência, reforços externos, medidas de contenção 

imediatas e de reposição das condições de vida e normalidade do tecido sócio-

económico. 

• Acidentes graves de tráfego ferroviários ou rodoviários com elevado numero de 

vitimas, que devido à sua dimensão requerem medidas de intervenção que 

ultrapassam as capacidades dos CBV e dos serviços de saúde locais, provocam uma 

situação de cariz caótico e necessitam uma intervenção pronta e coordenada e 

eventualmente de apoio externo a fim de repor a normalidade. 

• Ataque terrorista com vitimas, elevados prejuizos materiais, cujas proporções 

requeiram uma intervenção imediata e coordenada de socorro, busca e salvamento, 

evacuação, segurança de área, apoio de agentes especializados, cuidados especiais de 

saúde e de apoio psicológico, apoio a desalojados, medidas de recuperação urgentes 

para reposição da normalidade. 

Nestas situações, ou noutras com carácter excepcional, em que o tempo disponível é 

escasso e determinante, o Director do Plano com base nas informações disponíveis, e mediante 

recomendação do COM, quando exista iminência ou ocorrência de uma situação de acidente 

grave ou catástrofe de NOE 3, da qual resultem danos elevados para as populações, bens e 

ambiente, que justifiquem a adopção imediata de medidas excepcionais de prevenção, 
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planeamento, informação e intervenção coordenada, pode determinar a activação imediata do 

PME-PCS sendo formalizada logo que a CMPC tenha quorum. 

Compete ao PCMS, no exercício de funções de responsável municipal da política de 

protecção civil, desencadear as acções de protecção civil de prevenção, socorro, assistência e 

reabilitação adequadas em cada caso específico. 

8. Programa de exercícios 

A fim de testar o estado de prontidão, a capacidade de resposta e de mobilização dos meios 

das diversas entidades envolvidas nas operações de emergência, a capacidade de comando, 

controlo, comunicações, computadores e gestão dos sistemas de informação, o PME-PCS deve 

ser regularmente treinado e avaliado através de exercícios em que são simuladas situações de 

emergência a diferentes níveis. Com esta finalidade nos anos impares executa-se um Exercício 

de Postos de Comando (CPX) e nos anos pares um exercício de ordem operacional LIVEX. 
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