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PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

SECÇÃO I 
 

1. Organização Geral da Proteção Civil em Portugal 
 

A proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias 

Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas, com a finalidade de 

prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os 

seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo, quando aquelas situações 

ocorram. 

 

1.1.  Estrutura da Proteção Civil Municipal 
 

A Lei nº 65/2007 de 12 de novembro define o enquadramento legal institucional e operacional 

da Proteção Civil, a organização dos SMPC e determina as competências do COM. 

Tal como já foi mencionado na Parte I do presente Plano, devido à ausência de COM até à 

data, este cargo é assumido pelo Comandante de Operações de Socorro.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Serviço Municipal de 

Proteção Civil 

Comissão Municipal de Proteção Civil 

Presidente da Câmara Municipal 

Comandante de Operações de Socorro 
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A organização de Proteção Civil no Município de Estarreja é a seguinte: 
 

• Presidente da Câmara Municipal e Diretor do Plano 

 

O Presidente da Câmara Municipal é a autoridade municipal de proteção civil, sendo 

competente para declarar a situação de alerta de âmbito municipal e é ouvido pelo 

Comandante Operacional Distrital, para efeito da declaração da situação de alerta de âmbito 

distrital, quando estiver em causa a área do respetivo município. 
 

Integra a CMPC, que preside e convoca as respetivas reuniões. 

É competente para solicitar ao presidente da ANPC a participação das Forças Armadas em 

funções de proteção civil na área operacional do seu município. 
 

Assegura a funcionalidade e a eficácia do SMPC, divulgando a respetiva missão e estrutura. 

Garante a elaboração e cumprimento do Plano Anual de Atividades do SMPC e assegura a 

implementação das medidas tidas por convenientes pela CMPC. 

 

• Comissão Municipal de Proteção Civil 

 

Assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às 

operações de proteção 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. 

 

• Comandante de Operações de Socorro 

 

Acompanha permanentemente as operações de proteção e socorro que ocorram na área do 

concelho. Promove a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à articulação de 

meios face a cenários previsíveis. Dá parecer sobre o material mais adequado à intervenção 

operacional no respetivo município. Comparece no local do sinistro sempre que as 

circunstâncias o aconselhem. Assume a coordenação das operações de socorro de âmbito 

municipal, nas situações previstas no plano de emergência, bem como quando a dimensão do 

sinistro requeira o emprego de meios de mais de um corpo de bombeiros. 
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• Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

O serviço prestado no SMPC é de total disponibilidade, pelo que o pessoal que nele exerce 

funções não pode, salvo motivo excecional devidamente justificado, deixar de comparecer ou 

permanecer no serviço em caso de iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, 

sob pena de incorrer em responsabilidade disciplinar. 

 

Promove a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à articulação de meios face 

a cenários previsíveis; 

 

Assegura o funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, bem como 

centraliza, trata e divulga toda a informação recebida relativa à proteção civil municipal. 

 
 
 

2. Mecanismos da Estrutura de Proteção Civil 
 

Neste ponto descreve-se a estrutura da Proteção Civil, no que diz respeito à CMPC, os critérios 

e âmbito para a declaração de alerta, bem como o sistema de monitorização, alerta e aviso. 

 

2.1.  Composição, Convocação e Competências da Comissão Municipal de Proteção 
Civil 

 

Este tema está descrito no Ponto 1.1 da Parte II do presente Plano. 

 

A listagem dos contactos dos membros da CMPC é apresentada no Anexo I deste Plano.   

 

2.2.  Critérios e Âmbito para a Declaração de Alerta e Contingência 
 

A declaração de situação de alerta no âmbito municipal, é da competência do Presidente 

da Câmara Municipal ou, um Vereador seu substituto. (LBPC2, art.º 13.º) 

 

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

de acidente grave ou catástrofe, seja reconhecida a necessidade de adotar medidas 

preventivas e/ou medidas especiais de reação. (LBPC, n.º 1 do artigo 9.º) 

                                                           
2 Lei de Bases da Proteção Civil – Lei n.º 27/2006, de 3 de julho 
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A declaração de Situação de Alerta deve mencionar: 

• a natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

• o âmbito temporal e territorial; 

• a estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar. 

 

A declaração de Situação de Alerta obriga: 

• à convocação da CMPC; 

• ao estabelecimento de procedimentos adequados à coordenação técnica e operacional dos 

serviços e agentes de proteção civil, bem como dos recursos a utilizar; 

• ao estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de coordenação da 

intervenção das forças e serviços de segurança; 

• à adoção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

• à colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e das televisões, 

com a estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar, visando a 

divulgação das informações relevantes relativas à situação. 

• à colaboração pessoal, requerida pelas autoridades de proteção civil, por parte de todos os 

cidadãos e demais entidades privada, respeitando as ordens e orientações que lhes forem 

dirigidas. 

 
 
A declaração de situação de contingência é da competência do Presidente da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, precedida da audição, sempre que possível, dos Presidentes das 

Câmaras Municipais dos Municípios abrangido. (LBPC, art.º 16.º) 

 

A situação de contingência pode ser declarada quando, face à ocorrência ou iminência de 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, seja reconhecida a necessidade de adotar medidas 

preventivas e/ou medidas especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal. (LBPC, 

n.º 2 do artigo 9.º) 

 

A declaração de Situação de Contingência deve mencionar: 

• a natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

• o âmbito temporal e territorial; 

• a estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar; 

• os procedimentos de inventariação dos danos e prejuízos provocados; 

• os critérios de concessão de apoios materiais e financeiros. 
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A declaração de Situação de Contingência obriga: 

• à convocação da CMPC; 

• à convocação da Comissão Distrital ou Nacional de Proteção Civil; 

• ao estabelecimento de procedimentos adequados à coordenação técnica e operacional dos 

serviços e agentes de proteção civil, bem como dos recursos a utilizar; 

• ao estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de coordenação da 

intervenção das forças e serviços de segurança; 

• à adoção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

• à colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e das televisões, 

com a estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar, visando a 

divulgação das informações relevantes relativas à situação; 

• à colaboração pessoal, requerida pelas autoridades de proteção civil, por parte de todos os 

cidadãos e demais entidades privada, respeitando as ordens e orientações que lhes forem 

dirigidas; 

• ao accionamento dos planos de emergência relativos às áreas abrangidas; 

• ao estabelecimento de directivas específicas relativas à actividade operacional dos agentes 

de proteção civil. 

 
 

2.3.  Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 
 

Os sistemas de monitorização, alerta e aviso, são mecanismos que permitem a prevenção de 

situações de risco e a diminuição da exposição ao risco, que a partir daí resultara a diminuição 

das vulnerabilidades das populações assim como o aumento na eficácia nas acções de 

salvaguarda de vidas humanas e bens. 

No entanto, isso só será possível se a monitorização for eficaz, se o alerta for criterioso, e se a 

emissão do aviso for célere. 

 

• Sistemas de monitorização consoante os riscos 

 

Incêndios florestais – Índice de risco de incêndio emanado pelo Instituto de Meteorologia.  

 

Seca – O sistema de monitorização do Instituto de Meteorologia indica mensalmente, através 

do índice de seca, o grau de severidade e produz uma antevisão da evolução com cenários 

baseados em probabilidades de ocorrência de precipitação a médio prazo.  
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Sismo – A rede de monitorização do Instituto de Meteorologia regista as intensidades dos 

sismos ocorridos em Portugal Continental. O país está dividido em quatro regiões sísmicas 

que indicam a probabilidade de ocorrência deste risco. 

 

Acidente Industrial (fuga de gases perigosos) – Redes de monitorização e detetores 

portáteis de gases perigosos, pertencentes a unidades fabris, que permitem determinar a zona 

afetada. 

 

O Instituto de Meteorologia (IM) mantém e desenvolve sistemas de monitorização, informação 

e vigilância meteorológica, sismológica e da composição da atmosfera, relativas a situações 

meteorológicas adversas, através do Sistema de Avisos Meteorológicos, possuindo a 

exclusividade de emissão de avisos de mau tempo de carácter meteorológico às entidades 

públicas e privadas, dispondo para o efeito de uma rede de estações meteorológicas e de 

postos para monitorização climatológica.  

Os avisos são emitidos à escala distrital para diferentes parâmetros meteorológicos, segundo 

uma tabela de cores, que reflecte o grau de intensidade do fenómeno. As cores dos avisos 

meteorológicos devem ser interpretadas da seguinte forma: 

 

Quadro 18 – Avisos emitidos pelo Instituto de Meteorologia (Fonte - IM). 
 

COR DE AVISO SIGNIFICADO 

VERDE Não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco. 

AMARELO 
Situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação 

meteorológica. Acompanhar a evolução das condições meteorológicas. 

LARANJA 
Situação meteorológica de risco moderado a elevado. Manter-se ao corrente da 

evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da ANPC. 

VERMELHO 
Situação meteorológica de risco extremo. Manter-se regularmente ao corrente da 

evolução das condições meteorológicas e seguir as orientações da ANPC.  

 

O Instituto de Meteorologia emite avisos em relação aos seguintes parâmetros: vento forte, 

precipitação forte, queda de neve, trovoada, tempo frio, tempo quente, nevoeiro persistente e 

agitação marítima. Tendo em conta as diferentes características dos fenómenos 

meteorológicos, incidência e efeitos causados, foram estabelecidos critérios de emissão para 

cada situação. Caso sejam emitidos para duas ou mais situações meteorológicas distintas, com 

diferentes níveis de aviso, o distrito aparecerá com a cor referente ao parâmetro que tem o 

risco mais elevado. 
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O quadro seguinte estabelece os critérios de emissão dos avisos meteorológicos, utilizados 

pelo Instituto de Meteorologia, para o Continente e Arquipélago da Madeira. 

 

 

Quadro 19 – Critérios de emissão de avisos meteorológicos (Fonte – IM) 
 

Aviso Parâmetro Amarelo Laranja Vermelho Unidade Notas 

70 a 90 91 a 130 > 130 km/h  
Vento 

Rajada máxima do 

vento 
90 a 110 111 a 130 > 130 km/h Nas terras altas 

10 a 20 21 a 40 > 40 mm/1h Milímetros numa hora 
Precipitação 

Chuva/aguaceiros 

30 a 40 41 a 60 > 60 mm/6h Milímetros em 6 horas 

5 a 10 11 a 100 > 100 cm Cota (altitude >1000 m) 
Neve 

Queda de neve 

1 a 5 6 a 30 > 30 cm Cota (altitude <1000 m) 

Trovoada 

Descargas eléctricas 

a) b) c)  

a) Frequentes e 

dispersas. 

b) Frequentes e 

concentradas. 

c) Muito frequentes e 

excessivamente 

concentradas. 

Nevoeiro Visibilidade ≥ 48 h * ≥ 72 h * ≥ 96 h *  * Duração 

Tempo 

quente 

Temperatura 

máxima 
31 a 35 * 36 a 38 * > 38 * ºC 

* Duração ≥ 48 horas 

(Distrito de Aveiro) 

Tempo frio 
Temperatura mínima 

3 a 1 * 0 a -1 * < -1 * ºC 
* Duração ≥ 48 horas 

(Distrito de Aveiro) 

4 a 5 5 a 7 > 7 m  

Agitação 

marítima 

Altura significativa 

das ondas 

2 a 3 3 a 5 > 5 m 

Com ondulação de 

Sueste na costa Sul do 

Algarve 

 

A divulgação dos avisos meteorológicos da responsabilidade do IM é realizada à população 

através do seu sítio online (http://www.meteo.pt/pt/), através do sítio online Meteoalarm, 

(Sistemas de Serviços Meteorológicos Europeus) que disponibiliza avisos meteorológicos para a 

Europa, (http://www.meteoalarm.eu/) ou ainda através do SRPCBA, que disponibiliza os 

mesmos avisos no seu sítio online (http://www.srpcba.pt/).  

 

Para além dos sistemas de monitorização específicos acima referidos, importa monitorizar as 

condições meteorológicas, nomeadamente: a temperatura, humidade relativa e a direção e 

velocidade do vento, para determinar quais as áreas que poderão ser potencialmente afetadas 

pela radiação de incêndios e/ou presença de nuvens tóxicas. Existe para tal uma estação 

meteorológica na Dow Portugal que permite obter informação local. 
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• Sistemas de Alerta e Aviso à população 

 

Na componente alerta é importante clarificar a distinção entre sistema de alerta e estados de 

alerta, sendo que o sistema de alerta relaciona-se com o conjunto de mecanismos de 

notificação das entidades intervenientes e o estado de alerta com os níveis de prontidão das 

entidades. 

Consoante os dados obtidos na monitorização dos riscos é necessário notificar as autoridades, 

entidades e organismos da iminência ou ocorrência de acontecimentos susceptíveis de causar 

danos em pessoas e bens. 

 

De acordo com a extensão da zona afetada, do tipo de acidente, dimensão e dispersão 

geográfica da população, assim se adotará o dispositivo de aviso a utilizar. 

O sistema de notificação das autoridades deverá ser um sistema redundante, ou seja, o 

alerta deve ser emitido através de diferentes meios de difusão de informação com o intuito de 

garantir a fiabilidade da comunicação: Telefone, Fax, Serviço de mensagens escritas (SMS), E-

mail, Internet.  

 

As comunidades locais devem ser informadas sobre: 

• alerta de perigo; 

• zonas potencialmente afetadas; 

• medidas de autoproteção; 

• itinerários de evacuação; 

• locais de concentração; 

• locais de abrigo para onde se devem dirigir e o que devem levar consigo. 

 

A transmissão de toda a informação útil à população será feita através de megafones 

portáteis, Rádio Voz da Ria (frequência 90.2) e outros meios de comunicação social. 

 

Para qualquer uma das situações de emergência que possam afetar a área do Município, o 

desencadeamento do PMEE é o seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte de 
Informação 

CMPC / Bombeiros 
Voluntários de 

Estarreja 

Ativação do Plano 
Municipal de 
Emergência  

Serviços 
Operacionais 



                                                     
               Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Estarreja 
 
 

Elaborado por: SMPC Estarreja 2012  59/123 
 

 
2.3.1. Níveis de Emergência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Esquema dos 3 níveis de emergência 
 
Transferência (D) – Passagem ao nível distrital (CDPC) 

 

A passagem ao nível distrital (CDPC) será feita quando a situação não for controlável com os 

meios municipais. 

É da responsabilidade do Diretor do Plano a ativação do PMEE, em função da avaliação da 

situação de emergência existente. É também da responsabilidade do mesmo a declaração do 

fim de situação de emergência. 

 

A prioridade do alerta encontra-se criteriosamente definida e pode variar consoante a 

probabilidade e gravidade da ocorrência. Neste contexto a Diretiva Operacional Nacional 

n.º1/ANPC/2007 estabelece as regras de referência para a activação do estado de alerta 

especial para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), sendo 

aplicável às organizações integrantes daquele sistema. 

No âmbito da monitorização e gestão do risco e da emergência, a organização do SIOPS é 

flexível e diferenciada, face à tipologia dos sinistros, intensidade das consequências destes, 

bem como do grau necessário de prontidão e mobilização das estruturas, forças e unidades de 

proteção e socorro. 
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Neste sentido, o SIOPS organiza-se e funciona de forma distinta, em conformidade com o 

estado de alerta activado: Estado de Alerta Normal e Estado de Alerta Especial.  

 
Quadro 20 – Estados de alerta do SIOPS. 
 

ESTADO DE ALERTA NORMAL 

VERDE 

É improvável a ocorrência de fenómenos que representam danos para as pessoas e bens. Situação de normalidade em 

que o dispositivo de Proteção Civil desenvolve atividades de rotina e monitorização. 

ESTADO DE ALERTA ESPECIAL 

AZUL – Os serviços devem garantir uma prontidão imediata de 10 % do seu efectivo 

Existência de condições para ocorrência de fenómenos com dimensão e magnitude normais. O dispositivo de Proteção 

Civil reforça a monitorização, intensificando as acções preparatórias para as tarefas de redução dos efeitos negativos dos 

eventos previstos. As pessoas devem manter-se informadas sobre o evoluir da situação. 

AMARELO – Os serviços devem garantir uma prontidão de 25 % do seu efectivo até 2 horas 

Previsibilidade de ocorrência de fenómenos que não sendo invulgares, podem representar um dano potencial para 

pessoas e bens. O dispositivo de Proteção Civil reforça as actividades de monitorização e vigilância da situação e 

intensifica as acções preparatórias para as tarefas de intervenção. As pessoas devem manter-se informadas acerca das 

situações previstas, adoptando as medidas de prevenção e adequação das suas actividades e comportamentos de modo a 

não correr perigos desnecessários. 

LARANJA – Prontidão a 6 horas de 50 % do efectivo 

Situação de perigo, om condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, 

colocando em causa a sua segurança. O dispositivo de Proteção Civil reforça as medidas que garantam um estado de 

prontidão elevado para a intervenção. As pessoas devem manter-se vigilantes e informar-se permanentemente sobre a 

situação, inteirando-se dos possíveis perigos. Devem adoptar as medidas de prevenção, precaução e autoproteção 

indispensáveis, e adequar os seus comportamentos de modo a não se colocarem em risco. Devem-se seguir as 

informações e recomendações das Autoridades. 

VERMELHO – Prontidão a 12 horas de 100 % do efectivo 

Situaçõo de perigo extremo, com a possibilidade da ocorrência de fenómenos de intensidade excepcional, dos quais é 

muito provável que resultem danos muito relevantes e uma redução muito significativa da segurança das pessoas, 

podendo ameaçar a sua integridade física ou mesmo a vida, numa vasta área. O dispositivo de Proteção Civil tem 

mobilização geral. As pessoas devem manter-se permanentemente informadas, adoptando as medidas de prevenção, 

rpecaução e autoproteção imprescindíveis e adequar constantemente os seus comportamentos à situação em curso. 

Devem seguir, em todas as circunstâncias, as instruções das Autoridades e estar preparados para a possibilidade da 

determinação de medidas de emergência. 

 

2.4.  Forma de Alerta 
 

A comunicação de uma emergência ao SMPC é efetuada pela Rede Rádio (frequências da 

proteção civil). 

O diagrama da rede rádio de Proteção Civil de Estarreja encontra-se no Anexo VI do presente 

Plano. 

Em caso de acidente industrial grave o responsável pelo alerta é o coordenador de emergência 

do estabelecimento envolvido ou o seu substituto, cujos contactos se encontram listados no 

PEEE. 


