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Parte I – Enquadramento Geral do Plano 

 

 

1. Introdução 

 

O Plano Municipal de Emergência constitui-se como um documento geral, da responsabilidade 

da Câmara Municipal de Portalegre, que define as principais orientações relativamente ao 

modo de comando e actuação dos vários organismos, entidades, agentes e serviços 

relativamente ao seu envolvimento e participação em operações de Protecção Civil de âmbito 

municipal.  

 

O Plano Municipal de Emergência tem assim como principal objectivo a minimização dos 

prejuízos materiais e perdas de vida, em operações de protecção, socorro, e assistência em 

situações de acidente grave ou catástrofe, bem como assegurar, no mais curto espaço de 

tempo, o restabelecimento da normalidade. 

 

A elaboração deste Plano resulta da Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, elaborada pela 

Comissão Nacional de Protecção Civil, que estabelece a directiva relativa aos critérios e 

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

civil. 

 

O director do Plano Municipal de Emergência é o Presidente da Câmara Municipal de 

Portalegre, sendo o seu substituto o Comandante Operacional Municipal. 

 

Pretende-se que este Plano seja um documento com uma grande vertente operacional, não 

obstante à existência de outros documentos mais específicos, como os Planos de Emergência 

Externos ou os Planos de Emergência Especiais, que podem resultar da identificação de 

perigos e avaliação de riscos efectuados neste documento. 

 

A elaboração deste documento, resultou da consideração dos principais riscos existentes no 

concelho de Portalegre, onde se destacam os incêndios florestais e agrícolas em ambiente 

rural, e onde são identificados outros, tais como incêndios urbanos, aluimentos de terras e 

derrocadas, acidentes industriais, rodoviários, ferroviários, em redes energéticas, e de tráfico 

aéreo, ruptura de gasodutos e colapso de estruturas, acidentes com matérias perigosas, 

períodos de seca, ondas de calor, precipitações intensas, cheias e inundações, trovoadas, 

vagas de frio, tornados/ventos fortes, e sismos. 
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O Plano Municipal de Emergência de Portalegre é assim, composto por quatro partes, sendo 

que a Parte I, faz um enquadramento geral do Plano, onde são fundamentadas as razões da 

sua existência e é descrito o seu modo de interligação com outros instrumentos análogos, e 

onde são ainda indicadas as condições para a sua activação. Na Parte II, é definida a 

organização da resposta, tipificando assim as missões e modo de actuação e articulação dos 

agentes de Protecção Civil e demais organismos e entidades de apoio. Na Parte III são 

apresentadas as áreas de intervenção básicas da organização geral das operações. 

Finalmente, a Parte IV encontra-se destinada à descrição de informação adicional à descrita 

nas partes que a antecedem. 

 

 

2. Âmbito da Aplicação 

 

O presente Plano aplica-se a toda o território do Município de Portalegre, numa área total de 

44709 ha, divididos por 10 freguesias, das quais 2 são freguesias urbanas (São Lourenço e Sé) 

e 8 são freguesias rurais (Alagoa, Alegrete, Carreiras, Fortios, Reguengo, Ribeira de Nisa, São 

Julião e Urra), e estando delimitado a Norte pelos municípios de Castelo de Vide e Marvão, a 

Oeste pelo município do Crato e a Sul pelos municípios de Monforte e Arronches, sendo que a 

Este o Município de Portalegre faz fronteira com Espanha. 
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Figura 1 – Freguesias do Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

Dadas as características geográficas do Concelho de Portalegre, aliadas ao desenvolvimento 

urbano, rodoviário e industrial, estas concorrem directa e permanentemente para a existência 

de riscos naturais e tecnológicos potencialmente causadores de situações de acidente grave 

ou catástrofe, como seja: 

 

Incêndios em Ambiente Rural – Correspondem a todos os incêndios que possam ocorrer em 

solo inculto, agrícola e/ou florestal. Os Incêndios em Ambiente Rural, constituem a catástrofe 

natural mais grave que assola o Município de Portalegre, não só pela frequência com que se 

verificam e extensão que alcançam, como pelos efeitos destrutivos que causam. Para além dos 

prejuízos económicos e ambientais que podem causar, estes podem constituir ainda uma fonte 

de perigo para as populações e bens. A sua propagação depende em muito das condições 

meteorológicas, do grau de secura dos combustíveis, do tipo de coberto vegetal, da orografia, 

das acessibilidades ao local do incêndio e dos tempos alcançados na 1ª intervenção. No 

Município de Portalegre, marcado pela transição entre a zona montanhosa da Serra de São 

Mamede e da planície alentejana, registam-se na época de Verão temperaturas na ordem dos 

40ºC e humidades relativas do ar abaixo dos 30%, bem como ventos oriundos do quadrante 

Leste, com velocidades por vezes superiores a 30 km/h, que conjugados com o aparecimento 
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de trovoadas e com a existência de muito combustível, originam incêndios com grandes 

velocidades de propagação, onde a primeira intervenção se constitui como fundamental para o 

sucesso do combate. Quando esta não surte efeito, surgem normalmente grandes incêndios 

com dimensão superior a 100 ha. 

 

Seca – A seca é normalmente entendida como uma condição física transitória caracterizada 

pela escassez de água associada a períodos de reduzida precipitação mais ou menos longos, 

apresentando repercussões negativas significativas nos ecossistemas e nas actividades 

socioeconómicas. A seca distingue-se das restantes catástrofes por se desencadear de uma 

forma quase imperceptível e a sua progressão ser lenta, podendo ocorrer por um longo período 

de tempo e atingir elevadas extensões territoriais. O conceito de seca em si, depende, por um 

lado das características climáticas e hidrológicas da região abrangida, e por outro lado, do tipo 

de impactes que a mesma provoca. O Município de Portalegre, caracteriza-se por uma região 

onde o clima é marcadamente continental, sendo por isso normal que se verifique uma 

prolongada estação sem a ocorrência de precipitação, não obstante, e numa perspectiva de 

Protecção Civil, apenas se pode considerar a existência de uma situação de seca quando as 

disponibilidades hídricas do Sistema Municipal de Abastecimento de Água Potável não 

consigam assegurar o normal abastecimento público. 

 

Ondas de Calor – Correspondem a períodos de dias com temperaturas máximas superiores à 

média usual para a época. As Ondas de Calor têm um grande impacto na saúde humana, 

podendo provocar lesões irreversíveis no corpo humano devido à desidratação por elas 

provocada, ou mesmo, em situações extremas, causar a morte. Para além disso, contribuem 

para a criação de condições propícias à propagação de incêndios florestais e constituem-se 

como extremamente perigosas, Este fenómeno verifica-se com alguma regularidade na região 

onde se insere o Município de Portalegre. 

 

Precipitações Intensas – Estas podem ser divididas em dois grandes grupos, sendo estes, as 

precipitações moderadas prolongadas (a) e as precipitações muito fortes de curta duração (b). 

 

a) As Precipitações Moderadas Prolongadas devem-se ao atravessamento sucessivo 

de sistemas frontais associados a núcleos de baixa pressão, que para Portugal 

Continental, têm a sua formação ou desenvolvimento no Oceano Atlântico e 

originam longos períodos de precipitação, por vezes com a duração de vários dias, 

conduzindo assim à saturação dos solos, e consequentemente à ocorrência de 

cheias, com todas as consequências por elas originadas. 
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b) As Precipitações Fortes e de Curta Duração (com valores superiores a 5 mm ou 

l/m2 por hora), são originadas por fenómenos meteorológicos de origem convectiva, 

caracterizados por aguaceiros violentos que frequentemente se encontram 

associados a trovoadas ou queda de granizo. Estas podem durar apenas alguns 

minutos ou horas e ocorrem com frequência no território do Município de 

Portalegre, acarretando como consequência, inundações urbanas, nomeadamente 

em habitações, e outros estabelecimentos, bem como em estradas e ruas, ora pelo 

entupimento das redes de esgotos públicas e privadas, ora pela dificuldade dos 

colectores drenarem as águas pluviais que se concentram muito rapidamente. 

 

Outra das consequências que pode resultar desta situação, são os deslizamentos de terras, 

para além de todos os prejuízos que delas resultem na agricultura e ambiente. 

 

Cheias e Inundações – O excesso de precipitação provocado por precipitações moderadas e 

permanentes ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade faz aumentar o caudal 

dos cursos de água. Sendo o Concelho de Portalegre atravessado por inúmeros cursos de 

água, onde se destacam o Rio Caia, o Rio Xévora, a Ribeira de Arronches, a Ribeira de Nisa, a 

Ribeira de Seda, a Ribeira da Lixosa e a Ribeira da Almojanda, podendo originar por isso, o 

extravase do leito normal das linhas de água, provocando a inundação das margens e áreas 

circunvizinhas. 

 

Trovoadas – São fenómenos meteorológicos que em Portugal surgem associados, 

principalmente, à aproximação e passagem de superfícies frontais frias e à ascensão de 

massas de ar muito húmido, em resultado de movimentos convectivos que ocorrem por efeito 

orográfico ou sobre as superfícies terrestres aquecidas pela intensa radiação solar. Em ambos 

os casos a trovoada é caracterizada pela ocorrência de relâmpagos e trovões, que 

normalmente trazem associada precipitação no estado líquido ou no estado sólido (granizo ou 

saraiva). As Trovoadas condicionam não só o funcionamento de numerosas actividades socio-

económicas, como podem ainda causar a perda de vidas humanas e encontram-se associadas 

à ignição de inúmeros incêndios em ambiente rural quando não são acompanhadas de 

precipitação. No Município de Portalegre, são consideradas como um risco ambiental de 

elevado impacte. 
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Vagas de Frio – São originadas por uma massa de ar frio e geralmente seco que se 

desenvolve sobre uma área continental, originando reduções significativas, em inúmeros 

casos, repentinas, das temperaturas diárias, descendo os valores mínimos abaixo dos 0ºC no 

Inverno. São situações que normalmente surgem associadas a ventos moderados ou fortes, 

que ampliam os efeitos do frio. As Vagas de Frio podem resultar na formação de camadas de 

gelo, em estradas e ruas, bem como nos solos, situação que se verifica com alguma frequência 

no concelho de Portalegre, provocando por vezes, a queda de muros de pedra, característicos 

da região, principalmente na zona da Serra de São Mamede. 

 

Tornados / Ventos Fortes – O Tornado consiste num turbilhão de vento, tromba, sobre a 

superfície terrestre, originando a quando da sua passagem, o levantamento de telhados de 

habitações e infra-estruturas agrícolas e industriais, bem como a queda de árvores, queda de 

estruturas, e outros objectos na via pública. De igual modo, os Ventos Fortes, causam o 

mesmo tipo de danos quando as suas rajadas são suficientemente fortes. Por estes motivos, 

deverá também ser considerada a probabilidade da ocorrência deste tipo de fenómenos, no 

Município de Portalegre, como potenciais causadores de danos, quer pessoais, quer materiais. 

 

Sismos – Apesar de Município de Portalegre se inserir numa zona sísmica de Grau VI, não se 

pode, no entanto, descurar a possibilidade de ocorrência de um sismo que provoque o 

desmoronamento de algumas construções mais antigas no centro históricos dos aglomerados 

populacionais. Como também podem ocorrer o rebentamento de condutas de abastecimento 

de água, colapso de algumas estruturas, e rupturas nos gasodutos. No último ano foi registada 

alguma actividade das placas tectónicas embora de fraca intensidade. 

 

Colapso de Estruturas – Em situações em que se verifiquem condições meteorológicas 

extremas no concelho de Portalegre, normalmente ventos fortes e chuvas intensas ou 

prolongadas, existem diversas estruturas físicas que podem colapsar, ou ficarem inutilizáveis. 

 

Acidentes Rodoviários – De entre todos os riscos avaliados, no Concelho de Portalegre, os 

acidentes rodoviários deverão ser aqueles que mais vidas humanas têm custado. Tendo 

ocorrido um pouco por toda a rede viária do Município, embora com maior incidência nas 

Estradas Nacionais 18, 119, 246 e 359, no Itinerário Principal nº 2, e Itinerário Complementar 

nº 13. 
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Acidentes Ferroviários – O Município de Portalegre é servido por cerca de 18441 metros de 

rede ferroviária, dos quais 15526 metros se mantêm em funcionamento. Deste modo, em 

função do aumento da circulação de comboios de mercadorias, à existência de inúmeras 

passagens de nível sem guarda ou sem sinalização automática, e à degradação a que as infra-

estruturas ferroviárias estão sujeitas, são por si só razões suficientes para referir este tipo de 

risco. 

 

Acidentes em Redes Energéticas – O Município de Portalegre é atravessado por um pipeline 

de transporte de gás, bem como por linhas eléctricas de Média, e Alta Tensão. Por seu lado, as 

linhas eléctricas de Média e Alta Tensão, são também consideradas neste plano, como o 

objectivo de se conhecer a sua infra-estrutura e localização ao longo do Município de 

Portalegre, pois estas também poderão causar acidentes, para além do risco associado às 

ignições de incêndios no Verão. 

 

Acidentes Industriais – No Município de Portalegre, devido à existência de uma Zona 

Industrial onde laboram diversas fabricas que trabalham com produtos altamente inflamáveis, 

bem como à existência de uma Unidade de Transformação de Cortiça situada nas imediações 

de zonas residências, este tipo de risco, não pode ser descurado neste plano. Contudo, este 

tipo de acidentes tem ocorrido, na sua grande maioria, sobre a forma de incêndios industriais. 

 

Acidentes com Matérias Perigosas – Ao longo de todo o Município de Portalegre, passam 

alguns transportes de matérias perigosas, quer seja por via rodoviária, quer seja por via 

ferroviária, pelo que será de considerar a probabilidade de ocorrência deste tipo de acidentes, 

que embora apresentem uma frequência reduzida, representam sempre um perigo 

potencialmente elevado, em especial se ocorrerem nas proximidades ou dentro de 

aglomerados urbanos. Poderão também ocorrer acidentes com matérias perigosas em locais 

de armazenagem como Postos de Gás ou Bombas de Gasolina. 

 

Acidentes de Tráfego Aéreo – Embora não havendo registos de acidentes deste tipo no 

Município de Portalegre, o facto de o território do Município ser sobrevoado diariamente por 

inúmeras aeronaves através de um “corredor aéreo” internacional, bem como por algum tráfego 

aéreo de baixa de altitude e ainda devido ao facto de no Município de Portalegre existir um 

Heliporto, este tipo de acidente, não pode ser descurado. 

 

A todos estes fenómenos será dado maior relevo na Parte IV deste Plano Municipal de 

Emergência. 
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3. Objectivos Gerais 

 

 Este Plano Municipal de Emergência tem como principais objectivos: 

 

• Identificação e avaliação dos riscos na área do município de Portalegre; 

• Providenciar, através de uma resposta concertada, condições e meios indispensáveis à 

minimização de efeitos adversos de acidentes graves ou catástrofes; 

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

agentes, 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 dos agentes de protecção civil; 

• Inventariar meios e recursos disponíveis para acorrer a acidentes graves ou 

catástrofes; 

• 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 de normalidade; 

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

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis no território do Município de 

Portalegre, sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique; 

• Habilitar os vários agentes de protecção civil e entidades envolvidas no plano a 

manterem o grau de preparação e de prontidão necessário à gestão de acidentes 

graves e 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 da estrutura de resposta à emergência. 

 

É importante, no caso de activação do Plano Municipal de Emergência, que todos os agentes 

de protecção civil e entidades com responsabilidades no âmbito da protecção civil, conheçam e 

compreendam todos os pressupostos que o documento estabelece, principalmente ao nível da 

sua missão, ao conceito de actuação, e às atribuições e responsabilidades de cada agente ou 

entidade, nas diferentes fases do mesmo.   
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4. Enquadramento Legal 

 

 

Legislação geral/ Estruturante: 

 

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

• Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro – Enquadramento institucional e operacional da 

protecção civil no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de protecção 

civil e competências do comandante operacional municipal; 

• Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho – Sistema integrado de operações de 

protecção e socorro (SIOPS); 

• Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho de 2008, da Comissão Nacional de Protecção 

Civil – Directiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e 

operacionalização de planos de emergência de Protecção Civil; 

• Lei Orgânica n.º 1/2011 - Transfere competências dos governos civis e dos 

governadores civis para outras entidades da Administração Pública em matérias de 

reserva de competência legislativa da Assembleia da República; 

• Decreto-Lei nº 114/2011, de 30 de Novembro - Transfere competências dos governos 

civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração Pública, liquida 

o património dos governos civis e define o regime legal aplicável aos respectivos 

funcionários. 

 

 

5. Antecedentes do Processo de Planeamento 

 

Este documento vem substituir o anterior Plano Municipal de Emergência de Portalegre 

aprovado em sede de reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), realizada em 

12 de Novembro de 2008, onde foi deliberado por unanimidade o envio do Plano Municipal de 

Emergência de Portalegre para consulta pública. 

 

Nos termos do n.º 8 do artigo 4º da Directiva emanada pela Resolução n.º 25/2008 de 18 de 

Julho, da Comissão Nacional de Protecção Civil, é obrigatória a realização de uma consulta 

pública das componentes não reservadas do Plano Municipal de Emergência de Protecção 

Civil (Partes I, II e III e Secção I da Parte IV).  
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Essa consulta pública foi promovida pela Câmara Municipal por um prazo que decorreu durante 

o período de tempo compreendido entre o dia 8 de Abril e 9 de Maio de 2011. 

 

Deste modo, em cumprimento da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de 

Portalegre de 28 de Março de 2011, o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 

(componentes não reservadas) encontrou-se disponível para consulta pública, durante 30 dias 

úteis, contados a partir da data da publicitação do Aviso no site do município. 

 

No seguimento do ponto anterior, é de referir que no decorrer do período de consulta pública, o 

documento em questão esteve disponível para consulta no edifício da Câmara Municipal de 

Portalegre, e nas sedes da Junta de Freguesia da Alagoa, Junta de Freguesia de Alegrete, 

Junta de Freguesia de S. Julião, Junta de Freguesia de S. Lourenço, Junta de Freguesia de 

Ribeira de Nisa, Junta de Freguesia de Reguengo, Junta de Freguesia de Urra, Junta de 

Freguesia de Carreiras, Junta de Freguesia de Fortios, Junta de Freguesia da Sé, e Serviços 

Municipais de Protecção Civil de Portalegre, durante as horas normais de expediente, das 

09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30, assim como, no site municipal www.cm-portalegre.pt. 

 

Todos os munícipes interessados em participar no período de consulta pública poderiam 

apresentar as suas sugestões ou observações, desde que formuladas através de requerimento 

escrito entregue na Câmara Municipal, ou via electrónica pelo endereço de correio electrónico 

municipio@cm-portalegre.pt, e acompanhadas da respectiva identificação e endereço dos seus 

autores.  

 

Durante o período de consulta pública do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de 

Portalegre, não foi entregue qualquer requerimento na Câmara Municipal ou no endereço 

electrónico acima referido.  

 

De salientar ainda, que na reunião da Assembleia Municipal do dia 28 de Fevereiro, decorreu 

uma sessão pública de apresentação e esclarecimento sobre o documento aprovado pela 

Comissão Municipal de Protecção Civil de Portalegre, na qual também não se registaram 

quaisquer intervenções no sentido de serem apresentadas sugestões ou observações ao Plano 

Municipal de Emergência de Protecção Civil de Portalegre. 

 

O Plano Municipal de Emergência de Portalegre nunca foi activado, no entanto, realizou-se um 

teste ao mesmo em 2010, através de um exercício LIVEX, denominado “PTG Onda Seca”, 

onde foi simulado a ocorrência de um sismo de grandes proporções na cidade de Portalegre. 
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O referido exercício realizou-se no período compreendido entre as 09H00 e as 13H00 do Dia 

03 de Março de 2010, o local de realização foi na envolvente à entrada norte da cidade de 

Portalegre, numa área urbana com diversos tipos de ocupação que vão desde Escolas, 

Serviços, Forças de Segurança e zona habitacional e uma das mais movimentadas entradas 

da cidade de Portalegre 

 

O Cenário do Exercício “PTG ONDA SECA” foi fictício e permitiu conduzir uma operação de 

socorro abrangente no âmbito da Protecção Civil, de acordo com as capacidades e 

possibilidades dos agentes e entidades intervenientes.  

 

 

6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território 

 

O presente Plano Municipal de Emergência (PME) respeita e está em articulação com o Plano 

Director Municipal (PDM) de Portalegre, que está actualmente em revisão, com o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e com o Plano Operacional 

Municipal (POM), com os Planos Municipais de Emergência dos concelhos vizinhos, e 

respectivos POM’s, bem como com o Plano Distrital de Emergência (PDE). 

 

Os referidos planos serviram de base para a identificação de riscos, zonas vulneráveis e 

caracterização geral do concelho, para a elaboração do Plano Municipal de Emergência. 

 

Para alem disso, foram desenvolvidas entre os diferentes serviços municipais sinergias para a 

identificação de riscos e vulnerabilidades, e também a cartografia foi harmonizada de acordo 

com o Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica da Câmara Municipal de Portalegre. 
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7. Activação do Plano 

 

A activação do Plano Municipal de Emergência visa assegurar a colaboração das várias 

entidades intervenientes, garantindo assim a mobilização mais rápida dos meios e recursos 

afectos ao plano, bem como uma maior eficácia e eficiência na execução das ordens e 

procedimentos previamente definidos. 

 

 

 7.1. Competências para a Activação do PME 

 

A activação do Plano Municipal de Emergência é da competência da Comissão Municipal de 

Protecção Civil (CMPC). 

 

Dado que em situações de acidente grave ou catástrofe poderá ser difícil reunir de imediato a 

totalidade dos membros constituintes da CMPC, o Plano Municipal de Emergência poderá ser 

activado com um mínimo de 1/3 dos elementos, desde que esteja presente a Presidente da 

Câmara Municipal de Portalegre, ou seu substituto, as Forças de Segurança locais (Policia de 

Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana), o Corpo de Bombeiros de Portalegre, e a 

Autoridade de Saúde do Município. 

 

Após a activação do Plano Municipal de Emergência, ficam todos os cidadãos e demais 

entidades privadas, obrigados, na área abrangida, a prestar às autoridades de protecção civil a 

colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitado as ordens e orientações que lhes forem 

dirigidas e correspondendo às respectivas solicitações. 

  

A publicitação da activação/desactivação do Plano Municipal de Emergência será efectuada 

através dos órgãos de Comunicação Social e da Internet, de onde se destacam: 

 

• Rádio Portalegre; 

• Página Oficial do Município – www.cm-portalegre.pt; 

• Canais de Televisão de Abrangência Nacional; 

• Serviços Municiais de Protecção Civil de Portalegre; 

• Municípios vizinhos; 

• CDOS de Portalegre. 
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 7.2. Critérios para a Activação do Plano 

 

O Plano Municipal de Emergência pode ainda ser activado sempre que exista a iminência ou 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, da qual se prevejam danos elevados para as 

populações, bens e ambiente, que justifiquem a adopção imediata de medidas excepcionais de 

prevenção, planeamento, e informação. 

 

Dado tratar-se de um plano geral, torna-se difícil quantificar os parâmetros a partir dos quais se 

justifique activar o mesmo, contudo, para fazer face a esta necessidade definiu-se que o Plano 

Municipal de Emergência de Protecção Civil de Portalegre será activado na ocorrência de um 

acidente grave ou catástrofe em que se verifique qualquer um dos seguintes critérios: 

 

• Ocorrência de acidente grave ou catástrofe em uma ou mais freguesias do concelho de 

Portalegre; 

• Ocorrência de acidente grave ou catástrofe no município que tenha produzido pelo 

menos um dos seguintes efeitos, excluindo acidentes rodoviários com viaturas sem 

riscos especiais associados: 

 

1) População: 

 

- Número de vítimas igual ou superior a 10; 

- Número de feridos graves igual ou superior a 10; 

- Número de desalojados iguais ou superiores a 10 famílias; 

- Número de desaparecidos igual ou superior a 4 indivíduos; 

- Número de pessoas isoladas igual ou superior a 10. 

 

2) Bens e Património: 

 

- Danos parciais ou totais em 10 habitações e seu recheio que inviabilizem a 

sua utilização a curto prazo; 

- Danos parciais ou totais em 3 edifícios públicos, como escolas, unidades de 

saúde, monumentos, entre outros, que inviabilizem a sua utilização a curto 

prazo. 
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3) Serviços e Infraestruturas: 

 

- Danos parciais ou totais em serviços e/ou infraestruturas que inviabilizem o 

fornecimento de água potável, em uma ou mais freguesias do concelho, por um 

período superior a 72 horas consecutivas; 

- Danos parciais ou totais em serviços e/ou infraestruturas que inviabilizem o 

fornecimento de energia eléctrica, em uma ou mais freguesias do concelho, por 

um período superior a 72 horas consecutivas; 

- Danos parciais ou totais em serviços e/ou infraestruturas que inviabilizem as 

telecomunicações, em uma ou mais freguesias do concelho, por um período 

superior a 120 horas consecutivas; 

- Danos parciais ou totais em infraestruturas de transporte essenciais à 

actividade do município, em uma ou mais freguesias do concelho, por um 

período superior a 72 horas. 

 

 

4) Ambiente: 

 

- Incêndios florestais que coloquem em risco aglomerados populacionais, e que 

obriguem à evacuação de populações; 

- Incêndios florestais fora de controlo dos meios e recursos de combate com 

duração superior a 48 horas; 

- Descargas de matérias perigosas em aquíferos ou no solo, com libertação de 

substâncias perigosas para a atmosfera. 

 

5) Outros: 

 

- Sismo cuja intensidade ou magnitude tenha provocado as vitimas ou danos 

referidos anteriormente. 

 

 

Qualquer outro tipo de incidente dos já tipificados no Âmbito de Aplicação, que, pela sua 

abrangência, seja no momento considerado passível de accionar a sua activação pela 

Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC). 
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8. Programa de Exercícios 

 

Para se verificar o nível de operacionalidade do Plano Municipal de Emergência é necessário 

proceder-se à realização de exercícios periódicos de diferentes níveis. Assim, os exercícios 

devem ser realizados no mínimo bianualmente, de acordo com o nº 2 do Artº 9º da Resolução 

da Comissão Nacional da Protecção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho. 

 

Podem ser realizados diferentes tipos de exercícios, destacando-se os de Postos de Comando 

(CPX) e os de tipo LivEx. 

 

Entende-se por exercício de posto de comando (Comand Post Exercise, CPX) aquele que se 

realiza em contexto de sala de operações e tem como objectivos testar o estado de prontidão e 

a capacidade de resposta, bem como 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.  

 

A realização destes exercícios deve ficar registada num documento para futuras consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


