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SECÇÃO I 

1. ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTECÇÃO CIVIL EM PORTUGAL  

1.1 Estrutura da Protecção Civil 

De acordo com a Lei de Bases da Protecção Civil, Lei 27/2006 de 3 de Julho: 

 A Protecção Civil é a actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões 

Autónomas e Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades 

públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos colectivos 

inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os 

seus efeitos e proteger as pessoas e bens em perigo quando aquelas 

situações ocorram; 

 A actividade de protecção civil tem carácter permanente, multidisciplinar 

e plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos da 

Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua 

execução, de forma descentralizada, sem prejuízo do apoio mútuo entre 

organismos e entidades do mesmo nível ou proveniente de níveis 

superiores. 

No que respeita à estrutura da protecção civil existem três níveis de 

organização sendo eles: Nacional, Regional e Municipal. 

Nível Nacional 

 Assembleia da República: Tem competências políticas, legislativas e 

financeiras para enquadrar a politica de protecção civil e para fiscalizar a 

sua execução. 

 Governo: Conduz a política de protecção civil, de acordo com o 

Programa onde inscreve as principais orientações a adaptar ou a propor. 

Ao Conselho de Ministros compete, entre outras acções, definir as linhas 

gerais da política governamental de protecção civil, bem como a sua 

execução; programar e assegurar os meios destinados à execução da 
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política de protecção civil; declarar a situação de calamidade. O Governo 

informa periodicamente a Assembleia da Republica sobre a situação do 

País no que toca à protecção civil, bem como sobre a actividade dos 

organismos e serviços por ela responsável. É apoiado pela Comissão 

Nacional de Protecção Civil que é o órgão de coordenação da qual faz 

parte a Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

 Primeiro-Ministro: Responsável pela direcção da politica de protecção 

civil, cujas linhas gerais são definidas pelo Conselho de Ministros. É 

apoiado pela Comissão Nacional de Protecção Civil e pode delegar as 

suas competências no Ministro da Administração Interna. 

 Ministro da Administração Interna: Exerce as funções que lhe são 

delegadas pelo Primeiro-Ministro. 

Nível Distrital 

 Comandante Operacional Distrital: Compete-lhe no exercício de 

funções de responsável distrital da política de protecção civil, 

desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, as acções de protecção civil de prevenção, socorro, 

assistência e reabilitação. Preside a Comissão Distrital de Protecção Civil 

e é apoiado pelos restantes agentes de protecção civil de âmbito 

distrital. 

Nível Municipal 

 Presidente da Câmara Municipal: Compete-lhe no exercício de 

funções de responsável municipal da política de protecção civil, 

desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, as acções de protecção civil de prevenção, socorro, 

assistência e reabilitação adequadas em cada caso. De acordo com o 

artigo 6º da Lei 65/2007, o Presidente da Câmara é a autoridade 

Municipal de Protecção Civil para declarar a situação de alerta de âmbito 

municipal e é ouvido pelo Comandante Operacional Distrital para o efeito 
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da declaração da situação de alerta de âmbito distrital, quando estiver 

em causa a área do respectivo município. O Presidente da Câmara 

Municipal é apoiado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e pelos 

restantes agentes de protecção civil de âmbito municipal. As Comissões 

de Protecção Civil de acordo com a lei 65/2007 de 12 de Novembro, 

asseguram que todas as entidades e instituições de âmbito municipal 

imprescindíveis às operações de protecção e socorro, emergência e 

assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se 

articulam entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão 

de ocorrência em cada caso concreto. É o Presidente da Câmara 

Municipal que preside à Comissão Municipal de protecção Civil, enquanto 

responsável pela política de protecção civil. 

Figura 1. Estrutura da Protecção Civil 

 

Fonte: Manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de 
Protecção Civil. 
(*) De acordo com a lei de bases da Protecção Civil (Lei nº 27/2006). 

(**) De acordo com Lei orgânica n.º 1/2011, esta competência foi transferida para o CODIS. 

1.2 Estrutura das Operações 

De acordo com o Decreto-Lei 134/2006 de 25 de Julho, existem três níveis 

territoriais de organização da protecção civil no que respeita à estrutura das 

operações, sendo eles: Nacional, Distrital e Municipal. De acordo com o mesmo 

Decreto – Lei, existem ainda três instituições de comando operacional e duas 

instituições de coordenação institucional. 

 

**
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Nível Nacional 

É no seio da Autoridade Nacional de Protecção Civil que a coordenação 

institucional é assegurada pelo Centro de Coordenação Operacional e o 

comando operacional é assegurado pelo Comando Nacional de operações de 

Socorro. 

Nível Distrital 

É no seio da Autoridade Nacional de Protecção Civil que a coordenação 

institucional é assegurada por cada Centro de Coordenação Operacional Distrital 

e o comando é assegurado pelo Comando Distrital de Operações de socorro. 

Nível Municipal 

De acordo com a Lei 65/2007, a coordenação institucional é assegurada, a nível 

municipal, pela CMPC, que integra representantes das entidades, cuja 

intervenção se justifica em função de cada ocorrência em concreto. 

Figura 2. Esquema da Estrutura das Operações 

 

Fonte: Manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de 
Protecção Civil. 
(**) De acordo com a Lei nº 65/2007 e Decreto-Lei nº 134/2006 
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2. MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL 

Figura 3. Fluxograma da Estrutura do Serviço Municipal de protecção Civil 

 

2.1 Composição, convocação e competências da Comissão 

Municipal de Protecção Civil. 

De acordo com a Lei 65/2007, em cada Município existe uma CMPC, organismo 

que assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal 

imprescindíveis às operações de protecção 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. 

Integram a Comissão Municipal de Protecção Civil: 

 O presidente da Câmara Municipal, que preside; 

 O Vice-Presidente e titular do pelouro da protecção civil; 

 O Comandante Operacional Municipal; 

Câmara 
Municipal do 

Fundão 

Presidente 

Gabinete de 
Protecção Civil e 

Florestal 

Comandante 
Operacional 
Municipal 
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 Um elemento do comando do corpo de bombeiros voluntários do 

Fundão; 

 Um elemento do comando DTER da GNR do Fundão; 

 A Delegada de saúde do Município; 

 O Director do hospital da Cova da Beira; 

 O Coordenador da UCSP - CS Fundão; 

 Um representante do Centro Distrital de Segurança Social; 

 Um representante das juntas de freguesias do Concelho; 

 O Provedor da santa Casa da Misericórdia do Fundão. 

A Comissão Municipal de Protecção Civil é convocada pelo Presidente da 

Câmara Municipal ou, na sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente e 

titular do Pelouro da protecção civil. Em casos excepcionais, quando por razões 

de celeridade do processo se justificar, não se conseguir em tempo considerado 

útil, juntar todos os elementos da Comissão Municipal de Protecção Civil, 

poderá este órgão iniciar funções com o mínimo de quatro elementos 

integrantes da Comissão. A convocação é feita por telefone móvel/ fixo, correio 

electrónico e fax. 

De acordo com a mesma Lei, são da competência das CMPC as atribuições por 

lei às comissões distritais de protecção civil que se revelem adequadas à 

realidade e dimensão do município designadamente as seguintes: 

 Accionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo 

para aprovação pela CNPC e acompanhar a sua execução; 

 Acompanhar as politica directamente ligadas ao sistema de protecção 

civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos; 

 Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique; 

 Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, 

ao nível municipal no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas 

atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das acções de 

protecção Civil; 
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 Difundir comunicados e avisos às populações e instituições, incluindo os 

órgãos de comunicação social. 

A coordenação institucional é assegurada pela CMPC, cuja intervenção se 

justifica em função de cada ocorrência em concreto, sendo esta comissão 

responsável pela gestão da participação operacional de cada força ou serviço 

nas operações de socorro a desencadear. 

2.2 Critérios e Âmbito para a Declaração das Situações de 

Alerta, Contingência ou Calamidade 

Importa antes de mais, conhecer quais os fenómenos que motivam a 

declaração de situação de alerta, contingência e calamidade. De acordo com o 

artigo 3º da Lei 27/2006: 

Acidente grave - É um acontecimento inusitado com efeitos relativamente 

limitados no tempo e no espaço, susceptível de atingir as pessoas e outros 

seres vivos, os bens ou o ambiente; 

Catástrofe - É um acidente grave ou a série de acidentes graves susceptíveis 

de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vitimas, 

afectando intensamente as condições de vida e o tecido socio-económico em 

áreas ou na totalidade do território nacional. 

2.2.1 Declaração de Alerta 

De acordo com o artigo 13º, da Lei de Bases da Protecção Civil nº27/2006, 

declara-se alerta quando, perante a ocorrência ou iminência de acidente grave 

ou de catástrofe, é reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas 

ou medidas especiais de reacção. 

Ao nível nacional o Ministro da Administração Interna é quem tem competência 

para declarar o estado de alerta. O Comandante Operacional Distrital no todo 

ou em parte do seu âmbito territorial de competência, precedido da audição, 

sempre que possível, dos Presidentes das Câmaras Municipais dos Municípios 



 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL DO FUNDÃO 

 
ENQUADRAMENTO  GERAL  DO  PLANO  

 

Página | 8  

 

abrangidos, declara situação de alerta ao nível distrital. É da competência do 

Presidente da Câmara Municipal declarar alerta ao nível Municipal. 

O acto de declaração de alerta deve mencionar a natureza do acontecimento 

que originou a situação declarada, o âmbito temporal e territorial, bem como a 

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

Contudo, há um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos após a 

declaração de situação de alerta. 

Procedimentos a adoptar após a declaração de situação de Alerta: 

 Obrigatoriedade de convocação, dependendo do âmbito, das comissões 

municipais, distritais ou nacional de Protecção Civil; 

 O estabelecimento de procedimentos adequados à coordenação técnica 

e operacional dos serviços e agentes de protecção civil, assim como dos 

recursos a utilizar; 

 O estabelecimento de orientações relativas aos procedimentos de 

coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança; 

 A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

 A obrigatoriedade especial de colaboração por parte dos meios de 

comunicação social, em particular das rádios e televisões, visando a 

divulgação de informações relevantes. 
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Figura 4. Esquema relativo à declaração de Situação de Alerta 

 

2.2.2 Declaração de Contingência 

De acordo com o artigo 16º, da Lei de Bases da Protecção Civil nº 27/2006, 

declara-se a situação de contingência na iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou de catástrofe, sendo reconhecida a necessidade de adoptar medidas 

preventivas ou medidas especiais de reacção não mobilizáveis no âmbito 

municipal. 

Quem tem competência para declarar a situação de contingência é o Ministro 

da Administração Interna e o Presidente da ANPC no seu âmbito territorial, 

precedida da audição, sempre que possível, dos Presidentes das Câmaras 

Municipais dos Municípios abrangidos. 
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O acto de declaração de contingência deve mencionar os critérios de concessão 

de apoios materiais e financeiros, 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 e os procedimentos de 

inventariação dos danos e prejuízos provocados. Contudo, há um conjunto de 

procedimentos que devem ser seguidos, após a declaração de situação de 

contingência. 

Procedimento a adoptar após a declaração da situação de 

contingência: 

 A Obrigatoriedade da convocação da comissão distrital ou nacional de 

protecção civil; 

 O accionamento dos planos de emergência relativos às áreas 

abrangidas; 

 A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

 A obrigatoriedade especial de colaboração dos meios de comunicação 

social, em particular das rádios e das televisões, visando a divulgação de 

informações relevantes relativas à situação; 

 O estabelecimento de orientações relativas aos procedimentos 

adequados à coordenação técnica e operacional dos serviços e agentes 

de protecção civil, assim como dos recursos a utilizar; 

 O estabelecimento de directivas específicas relativas à actividade 

operacional dos agentes de protecção civil; 

 O estabelecimento de critérios relativos à intervenção exterior e à 

coordenação das forças e serviços de segurança, nos termos das 

disposições normativas aplicáveis, elevando o grau de prontidão, de 

acordo com o respectivo plano de emergência.  



 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL DO FUNDÃO 

 
ENQUADRAMENTO  GERAL  DO  PLANO  

 

Página | 11  

 

2.2.3 Declaração de Calamidade 

De acordo com o artigo 19º, da Lei de bases da Protecção Civil nº 27/2006, é 

declarada Calamidade numa ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente 

grave ou de catástrofe, 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. 

Quem tem competência para declarar a situação de Calamidade é o Governo 

através da Resolução do Conselho de Ministros ou despacho conjunto do 

Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna. 

O acto de declaração de situação de Contingência deve mencionar os critérios 

de concessão de apoios materiais e financeiros, 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 e os 

procedimentos de inventariação dos danos e prejuízos provocados. Também no 

seguimento da declaração de situação de Calamidade, há um conjunto de 

procedimentos que devem ser adoptados. 

 Procedimentos a adoptar após declaração da situação de Calamidade: 

 A obrigatoriedade da convocação da Comissão Nacional de Protecção 

Civil; 

 O accionamento do plano de emergência de âmbito nacional; 

 A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

 A obrigatoriedade especial de colaboração dos meios de comunicação 

social, em particular das rádios e das televisões, visando a divulgação de 

informações relevantes relativas à situação; 

 O estabelecimento de procedimentos adequados à coordenação técnica 

e operacional dos serviços e agentes de protecção civil, assim como os 

recursos a utilizar; 
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 O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de 

coordenação das forças de segurança; 

 O estabelecimento de directivas específicas relativas à actividade 

operacional dos agentes de protecção civil; 

 O estabelecimento de critérios relativos à intervenção exterior e à 

coordenação operacional das forças e serviços de segurança e das 

Forças Armadas, elevando o grau de prontidão, de acordo com o 

respectivo plano de emergência; 

 A requisição e colocação sob a orientação da estrutura de coordenação 

e controlo dos meios e recursos a disponibilizar, de todos os sistemas de 

vigilância e detecção de riscos, assim como dos organismos e 

instituições, independentemente da sua natureza, cujo seu 

conhecimento possa ser relevante para a previsão, detecção, aviso e 

avaliação de risco e planeamento de emergência; 

 O estabelecimento de cercas sanitárias e de segurança; 

 O estabelecimento de limitações ou condições à circulação ou 

permanência de pessoas, outros seres vivos ou veículos, nomeadamente 

através da sujeição a controlos colectivos para evitar a propagação de 

surtos epidémicos; 

 A racionalização da utilização dos serviços públicos de transporte, 

comunicações e abastecimento de água e energia, assim como do 

consumo de bens de primeira necessidade; 

 A determinação da mobilização civil de pessoas por períodos de tempo 

determinado; 

 Por questões de segurança podem ser estabelecidas limitações de 

acesso e circulação de pessoas estranhas às operações, incluindo órgãos 

de comunicação social; 
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2.3 Sistema de monitorização, alerta e aviso 

O Município do Fundão não dispõe de qualquer sistema próprio de 

monitorização e alerta dos principais riscos existente no território concelhio, 

pelo que o desencadeamento de procedimentos de alerta está francamente 

dependente das informações difundidas pelo CDOS de Castelo Branco. 

Sempre que é recebido no SMPC um comunicado de alerta da ANPC/CDOS, são 

de imediato despoletados sistemas de alerta para uma cadeia de pessoas e 

entidades já previamente estabelecidas. 

 
Figura 5. Esquema conceptual de emissão de Alerta 

 

Este sistema de alerta das entidades e organismos que poderão ser chamados 

a intervir, em caso de eminência e/ou ocorrência de acontecimentos 

susceptíveis de provocar danos em pessoas e bens, é um sistema redundante, 

onde são utilizados em simultâneo diversos meios de difusão da informação 

(fax, e-mail e sms) por forma a garantir a fiabilidade da comunicação, em caso 

de falha de uma das vias. 
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Pré-emergência: Mecanismos de informação e formação, com vista à 

sensibilização em matéria de autoprotecção e de colaboração com as 

autoridades. 

Emergência: Em consequência da extensão e gravidade da ocorrência 

gravosa. Neste caso, as comunidades locais devem ser informadas sobre as 

zonas potencialmente afectadas, os itinerários de evacuação, os locais de 

abrigo para onde se devem dirigir, o que levar consigo e medidas acrescidas de 

autoprotecção. 

Poderá o SMPC recorrer, em situações de emergência, a diversos sistemas de 

aviso da população: Sirenes, viaturas com megafones, estações de rádios 

locais, etc., pelo que a decisão do meio a adoptar terá que ser baseada na 

extensão da zona afectada, no tipo, dimensão e dispersão geográfica da 

população a avisar (pequenas povoações rurais, grandes aglomerados urbanos, 

quintas dispersas). 

Todavia, há que ter em atenção os movimentos pendulares da população (casa 

– trabalho/escola - casa) durante os dias úteis, situação esta que 

necessariamente faz variar quer a localização quer a dimensão da população 

afectada e que por isso requer aviso. Também por esse facto, os sistemas de 

aviso poderão ter de sofrer ajustes, pelo que será de salutar a existência de 

diferentes procedimentos de avisos, para diferentes períodos do dia e da 

semana. 

Dado que o aviso à população é uma acção crucial para minorar o número de 

vítimas, e que é difícil que qualquer dos meios seleccionados, abranja toda a 

população potencialmente afectada, está prevista a redundância de meios de 

avisos. 

No sítio da Internet do Município (www.cm-fundao.pt), designadamente no 

Serviço Municipal de Protecção Civil, é possível encontrarem-se conselhos 

relacionados com a ocorrência dos riscos de incêndios florestais/rurais, 

inundações, ondas de calor, sismos, vagas de frios entre outros, assim como a 

instrução para o processo de licenciamento de fogo-de-artifício. 
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No concelho do Fundão existe uma barragem, situada na freguesia da Capinha, 

cuja entidade exploradora é a empresa das Águas do Zêzere e Côa. Esta não 

dispõe ainda de sistema de aviso sonoro à população em caso de ruptura. No 

entanto, todos os meses são feitas leituras de piezómetros e enviadas para o 

laboratório de engenharia civil. 

Foram elaborados folhetos, desdobráveis e mailings, distribuídos à população 

em geral, versando temáticas relacionadas com o frio, com o calor, com os 

incêndios florestais, com a segurança dos idosos e ainda sobre os 

procedimentos e cautelas a ter em conta nas queimadas. Dispomos também de 

um placard com as informações úteis tais como números de telefones de 

emergência e de entidades, previsões meteorológicas, farmácias de serviço, 

etc.  

Relativamente à monitorização no âmbito da defesa da floresta contra incêndios 

(DFCI), dispusemos no Concelho de Equipas Municipais de Vigilância Móvel, 

designadamente no perímetro da Serra da Gardunha, Vigilância nos Postos de 

Vigia, Equipas de Sapadores Florestais e, nalgumas freguesias, funcionaram os 

Programas, do IPJ, de Voluntariado Jovem para as Florestas.  

 

  

 

 


