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Secção I 

1. Organização Geral da Proteção Civil em Portugal 

1.1. Estrutura da Proteção Civil Municipal 

De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil n.º 27/2006, de 3 de Julho (LBPC), define a proteção 

civil como 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. 

A atividade de Proteção 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. Os objetivos fundamentais e domínios da proteção 

civil municipal são, de acordo com a Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro - enquadramento institucional 

e operacional da proteção civil de âmbito municipal (Quadro 22Quadro 22 e Figura 16): 

 

Quadro 22 - Objetivos e Domínios da Proteção Civil Municipal. 

OBJETIVOS 

N.º 1, do artigo 2.º da Lei 65/2007 

DOMINIOS 

N.º 2, do artigo 2.º da Lei 65/2007 

Prevenir no território municipal os riscos coletivos e a 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe deles 

resultantes; 

Atenuar na área do município os riscos coletivos e 

limitar os seus efeitos; 

Socorrer e assistir no território municipal as pessoas e 

outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores 

culturais, ambientais e de elevado interesse público; 

Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas 

nas áreas do Município afetadas por acidente grave ou 

catástrofe. 

Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos 

riscos coletivos do Município; 

 Análise permanente das vulnerabilidades perante 

situações de risco; 

Informação e formação das populações do Município, 

visando a sua sensibilização em matéria de autoproteção 

e de colaboração com as autoridades; 

Planeamento de soluções de emergência, visando a 

busca, o salvamento, a prestação de socorro e de 

assistência, bem como a evacuação, alojamento e 

abastecimento das populações presentes no Município e 

inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos 

mais facilmente mobilizáveis, ao nível municipal; 

Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção, 

bem como a previsão e planeamento de ações relativas à 

eventualidade de isolamento de áreas afetadas por riscos 

no território municipal. 
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A Figura 16 representa esquematicamente a estrutura municipal de proteção civil. 

 

Figura 16 - Estrutura Municipal de Proteção Civil. 

 

A direção política da proteção civil municipal está na dependência direta do Presidente da Câmara 

Municipal, o qual é, concomitantemente, a Autoridade Municipal de Proteção Civil e Diretor do 

PMEPCVNP.  

Assim, e de acordo com o artigo 35.º da LBPC: 

• Compete ao Presidente da Câmara Municipal, no exercício de funções de responsável municipal pela 

política de Proteção Civil, desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 

ações de Proteção Civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso. 

 

Saliente-se que o Presidente da Câmara é apoiado pelo Comandante Operacional Municipal (COM), 

quando nomeado, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pelos agentes de proteção civil e 

organismos e entidades de apoio de âmbito municipal que são parte integrante deste plano de 

emergência (Quadro 23). 

 

Quadro 23 - Órgãos de Coordenação Politica da Proteção Civil. 

Convocação e 

presidência

Presidente da Câmara Municipal

C
o
m
p
o
si
çã
o

Integram a CMPC o Presidente da Câmara Municipal e o Vice-Presidente, o

Comandante Operacional Municipal quando nomeado, o Comandante do Corpo

de Bombeiros Voluntários de VNPoiares, o coordenador da Polícia Municipal, o

Comandante da GNR, a autoridade de saúde do Município, o representante do

Instituto de Segurança Social, IP - serviço local de VNPoiares e os Presidentes de

Junta de Freguesia de Arrifana, S. Miguel de Poiares, Poiares Santo André e

Lavegadas e o Gabinete Técnico Florestal de VNPoiares. Podem a todo o

momento serem chamados a intervir outros representantes de outras entidades e

serviços implantados no município cujas atividades e áreas funcionais possam , de

acordo com os riscos existentes e as caraterísticas da região, contribuir para as

ações de Protecção Civil.

Acionar a eleboração, acompanhar a execução e remeter para aprovação da

CNPCos planos municipais  de emergência;

Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que

sejam desenvolvidos por agentes públicos

Determinar o accionamento dos Planos, quando tal se justifique.

Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos operacionais que

contribuam para a eficácia de todos os serviços intervenienets em ações de

proteção civil.

C
o
m
p
et
ên
ci
as
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Quadro 24 - Responsabilidades do órgão de execução (SMPC). 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

No caso de Vila Nova de Poiares, o Serviço Municipal de Proteção Civil tem por responsabilidade a prossecução 

das atividades de proteção civil de âmbito municipal, nomeadamente, elaborar o Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil, inventariar e atualizar permanentemente os meios e recursos existentes no Município, planear o 

apoio logístico a prestar às vitimas e às forças de socorro em situação de emergência, promover campanhas de 

informação e sensibilização e colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros. 

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) é dirigido pelo Presidente da Câmara Municipal, com a faculdade de 

delegação de funções em Vereador por si designado. 

 

1.2. Estrutura das Operações 

O Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio, 

define o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) ou seja o conjunto de 

estruturas, normas e procedimentos que asseguram que todos os agentes de proteção civil atuam, no 

plano operacional, articuladamente sob o comando único, sem prejuízo da respetiva dependência 

hierárquica e funcional (Figura 17). 

 

 

Figura 17 – Estrutura das Operações de Proteção Civil. 

 

O SIOPS visa responder a situações de iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, assente 

no princípio de comando único, em estruturas de coordenação institucional, onde se compatibilizam 

todas os APC necessários para a resposta de proteção e socorro face a acidentes graves e catástrofes: 

A estrutura de comando operacional, no âmbito das competências atribuídas à Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, age perante a iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes em ligação com 
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outras forças que dispõem de comando próprio sem prejuízo da sua dependência hierárquica e 

funcional. 

Ao nível do Município de Vila Nova de Poiares, as intervenções foram estruturadas de acordo com a 

legislação em vigor, quanto à coordenação, regras, procedimentos e funções, conforme está explícito na 

Parte II do presente Plano. 

A Diretiva Operacional n.º 1/2010 da ANPC indica que a Comissão Municipal de Proteção Civil assume, 

para além da coordenação política da atividade de proteção civil de nível municipal, o papel de 

coordenação institucional na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe. Saliente-se que é 

competência da CMPC “gerir a participação operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a 

desencadear.” 

No que respeita à estrutura de coordenação operacional (Quadro 25) esta assenta em comandos 

operacionais de socorro de âmbito nacional e distrital, competindo a esta estrutura assegurar o 

comando operacional das operações de socorro e ainda o comando operacional integrado de todos os 

corpos de bombeiros. O COM, quando nomeado, assume a coordenação das operações de socorro de 

âmbito municipal, 

Quadro 25- Estrutura de Coordenação Operacional 

Estrutura de Coordenação Operacional 

CNOS CDOS COM 

Tem por missão garantir a 

operacionalidade e articulação de 

todos os agentes de proteção civil 

que integram o SIOPS, assegurar o 

comando e controlo das situações 

que pela sua natureza ou gravidade 

requeiram a sua intervenção e 

coordenar operacionalmente os 

Comandos Distritais de 

Operações de Socorro. 

Tem como competências 

fundamentais no âmbito do SIOPS 

assegurar o comando e controlo das 

situações que pela sua natureza, 

gravidade, extensão e meios 

envolvidos ou a envolver, requeiram 

a sua intervenção, assegurar a 

gestão dos meios aéreos a nível 

distrital, e apoiar técnica e 

operacionalmente as Comissões 

Distritais de Proteção Civil. 

Tem por missão assumir a 

coordenação das operações de 

socorro de âmbito municipal, nas 

situações previstas no PMEPC, bem 

como, quando a dimensão do 

sinistro requeira o emprego de 

meios de mais de um Corpo de 

Bombeiros. O COM mantém 

permanentemente ligação de 

articulação com o Comandante 

Operacional Distrital. 

 

A figura seguinte representa esquematicamente a interligação entre a estrutura de proteção civil e a 

estrutura do SIOPS (Figura 18). 
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Figura 18 – Articulação da Estrutura de Proteção Civil com o SIOPS (DL 134/2006, alt. DL 72/2013). 

 

1.3. Sistema de Gestão de Operações 

Em operações de proteção e socorro a missão dos APC e OEA é regida pela atuação articulada sob um 

comando único, sem prejuízo pela sua dependência hierárquica e funcional de acordo com o seu 

estatuto, atribuições e competências, previstas nas respetivas leis orgânicas ou outro enquadramento 

legal. 

 De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

73/2013, de 31 de maio e a NOP 1403/2012, de 11 de abril, o Sistema de Gestão de Operações (SGO) 

é uma forma de organização operacional que se desenvolve numa configuração modular de acordo com 

a importância e o tipo de ocorrência. 

Aquando da chegada da primeira equipa de Bombeiros ao local da ocorrência, o seu elemento mais 

graduado assume de imediato o comando das operações (1.º COS) e garante a construção de um 

sistema evolutivo de comando e controlo da operação, não obstante de ter em conta a adequação 

técnica dos agentes presentes nas operações e as suas competências legais.  
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A figura do Comandante das Operações de Socorro (COS) existe em todos os Teatros de Operações 

(TO), como elemento dos bombeiros mais graduado no Teatro de Operações, contudo perante a 

chegada de mais meios materiais e humanos, a responsabilidade de comando poderá ser transferida, ou 

seja, assume a função o mais graduado presente no TO. Em suma, a todo o momento existe um e só um 

elemento a comandar, sendo este o princípio da unidade de comando, devendo, aquando da passagem 

de comando, esta ser antecedida de um briefing e de uma notificação da substituição a toda a estrutura 

operacional presente. 

No presente sistema existe uma única função de carácter obrigatório, a do COS, sendo que as suas 

competências e responsabilidades variam em função da dimensão e evolução da ocorrência. Todas as 

outras funções existirão apenas se a situação o exigir, ficando bem vincado uma obrigatoriedade de 

função. Este é o princípio da manutenção da capacidade de controlo, para vários níveis de organização. 

De realçar ainda que cada graduado pode ter debaixo da sua alçada entre quatro a seis indivíduos, para 

qualquer nível da organização. 

Na organização e comando no TO são entendidas as seguintes definições: 

• Adjunto de Relações Públicas – Desenvolve um sistema preciso e completo de recolha de 

informações sobre as causas da ocorrência, proporções, situação corrente, meios empenhados 

e tudo o mais de interesse geral. Estabelece o contato com os órgãos de comunicação social e 

as entidades oficiais que requeiram informações do TO; 

• Adjunto de Segurança – Promove a avaliação dos perigos e situações de risco, tomando as 

medidas necessárias à segurança do pessoal no TO. Avalia as necessidades em apoio sanitário e 

recuperação física do pessoal, em conjunto com os técnicos especialistas de saúde. Detém 

autoridade para, em caso de emergência, ordenar a paragem dos trabalhos, de modo a prevenir 

atos inseguros; 

• Adjunto de Ligações – Desenvolve os contatos com os representantes de outras entidades, 

incluindo os técnicos destacados para apoio ao TO; 

• Célula de Planeamento – Recolhe, avalia, processa e difunde informação. Com base nas 

informações tratadas, deve prever o provável desenvolvimento do acidente e identificar a 

eventual necessidade de meios e recursos, antes dos mesmos serem realmente necessários; 

• Célula de Combate – Responsável pela gestão direta das atividades e prioridades táticas, 

bem como pela segurança e bem-estar do pessoal diretamente ligado ao objetivo principal: “a 

supressão da ocorrência”; 

• Célula de Logística – Desenvolve e mantém o máximo potencial de combate através do 

apoio aos vários sectores do TO (Providencia veículos, instalações, abastecimentos, alimentação, 

manutenção de equipamentos, combustíveis, comunicações rádio e apoio sanitário). Estas missões são 

cumpridas colocando pessoal e o material adequado no local próprio, em tempo útil e nas 

melhores condições de eficiência. 
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• Companhias – são unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de 

sinistro, que pode integrar dois ou três Grupos/Secções; 

• Grupos ou Secções – são unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na 

área de sinistro, que pode integrar duas ou três Brigadas; 

• Brigadas – são unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de 

sinistro, que pode integrar duas ou três Equipas; 

• Equipas – são unidades operacionais de proteção e socorro, de intervenção na área de 

sinistro, que podem integrar entre dois a seis elementos, em conformidade com a 

especificidade da atividade operacional a desenvolver. As equipas podem também designar-se 

Equipas de Intervenção Permanente. Equipas de Observação e Equipas de Reconhecimento e 

Avaliação da Situação; 

• Unidades – Elementos ou recursos. 

• Comandante das Operações de Socorro – O COS é responsável por toda a operação 

que, num dado momento, comanda. As atribuições do COS estão determinadas na DON 01 – 

DIOPS; 

• Posto de Comando Operacional (PCO) – o PCO é o órgão diretor das operações no 

local da ocorrência destinado a apoiar o responsável pelas operações (COS), na preparação das 

decisões e na articulação dos meios no TO. Integram o PCO as células de combate/operações, 

Planeamento e Logística; 

• Posto de Comando Operacional Conjunto – O PCO evolui para PCOC sempre que 

determinada ocorrência envolva diversas forças integrantes do SIOPS, com a integração de 

técnicos e especialistas de apoio à decisão operacional e os representantes do SMPC. 

Após uma análise prévia da ocorrência, desenvolvem-se mecanismos no sentido de simplificar o plano 

de ação, consubstanciado em três níveis – Estratégico, Tático e Manobra - que configuram o sistema 

de gestão de operações, sendo assegurados pelas respetivas células e comandantes, logo que nomeados 

pelo COS. 

 

Nível Estratégico – Detém todo o comando da operação: 

• A determinação da estratégia apropriada; 

• O estabelecimento dos objetivos gerais da operação; 

• A definição de prioridades; 

• A elaboração e atualização do plano estratégico de ação; 

• A previsão e planeamento de resultados; 

• A fixação de objetivos específicos a nível tático; 

• A identificação das necessidades e pedido de meios de reforço. 

 

Nível Tático – Trata de objetivos específicos: 
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• A receção e colocação dos meios de reforço; 

• O comando táticos dos setores de trabalho; 

• A gestão dos meios e recursos afetos; 

• O controlo da prossecução dos objetivos definidos. 

 

Nível Manobra – encarrega-se das tarefas específicas: 

• Execução das tarefas específicas; 

• A operacionalização/materialização das missões operacionais. 

 

No que concerne ao sistema de gestão de operações, este contempla zonas de intervenção, consoante 

o tipo de acidente e a estratégia considerada para o TO que é organizado em zonas operacionais (Figura 

19). 

 

Figura 19 – Delimitação de Zonas de intervenção 

A Zona de Sinistro (ZS) (zona quente) é a superfície na qual se desenvolve a ocorrência, de acesso 

restrito, onde se encontram exclusivamente os meios necessários à intervenção direta, sob a 

responsabilidade exclusiva do Posto de Comando Operacional (PCO). 

A Zona de Apoio (ZA) (zona morna) é uma zona adjacente à ZS, de acesso condicionado, onde se 

concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte dos meios de 

intervenção ou onde estacionam meios de intervenção para resposta imediata. 

A Zona de Concentração e Reserva (ZCR) (zona Fria) é uma zona do Teatro de Operações 

onde se localizam temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediata, onde se mantém 

um sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar e onde têm lugar as concentrações e trocas de 

recursos pedidos pelo Posto de Comando Operacional. 
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A Zona de Receção de Reforços (ZRR) é uma zona de controlo e apoio logístico, sob a 

responsabilidade do Centro de Coordenação de Operações Distrital (CCOD) da área onde se 

desenvolve o sinistro, para onde se dirigem os meios de reforço atribuídos pelo Centro de 

Coordenação de Operações Nacional (CCON) antes de atingirem a ZCR no Teatro de Operações. 

 

2. Mecanismos da Estrutura de Proteção Civil 

2.1. Composição, Convocação e Competências da Comissão Municipal de 

Proteção Civil 

A Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, define o enquadramento institucional e operacional da Proteção 

Civil no âmbito municipal, estabelece a organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil e 

determina as competências do Comandante Operacional Municipal.  

Compete ao Presidente da Câmara Municipal convocar e presidir à Comissão Municipal de Proteção 

Civil (CMPC). De modo a facilitar o funcionamento e agilizar e procedimentos da CMPC e concretizar 

as competências legalmente estabelecidas do Presidente da Câmara Municipal e da própria CMPC, pode 

esta comissão propor e aprovar um regimento da funcionamento que será posteriormente publicado em 

Diário da República. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Poiares é um órgão colegial (Quadro 26) de 

âmbito municipal, com funções de articulação e de coordenação institucional, tendo como objetivo 

assegurar 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 articulem entre si, garantindo os meios e recursos considerados adequados à gestão da ocorrência 

em cada caso concreto. 

 

Quadro 26 - Composição da Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Poiares. 

Contudo, dependendo da gravidade e do tipo de ocorrência, poderão ser chamados a integrar subcomissões

permanentes da CMPC, representantes de outras entidades que tenham como objeto o acompanhamento

contínuo das situações e das ações de proteção civil, designadamente nas áreas de segurança contra

inundações, incêndios, acidentes biológicos ou químicos.

Composição

•         Presidente da Câmara Municipal;

•         Vice - Presidente da Câmara Municipal;

•         Comandante Operacional Municipal (quando nomeado)

•         Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares;

•         Comandante do Posto Territorial da GNR de Vila Nova de Poiares;

•         Coordenador da Polícia Municipal;

•         Delegado de Saúde do Município de Vila Nova de Poiares;

•         Presidente da Junta de Freguesia de Poiares Santo André;

•         Presidente da Junta de Freguesia de S.Miguel de Poiares;

•         Presidente da Junta de Freguesia de Arrifana;

•         Presidente da Junta de Freguesia de Lavegadas;

•        Gabinete Técnico Florestal do Município de Vila Nova de Poiares

Comissão Municipal de Protecção Civil de Vila Nova de Poiares
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O funcionamento da CMPC de Vila Nova de Poiares passará pela definição das responsabilidades de 

cada uma das entidades e instituições de âmbito municipal que a compõem e, necessariamente, pela 

realização frequente de reuniões que permitam àquelas entidades definir estratégias conjuntas de ação e 

em caso de iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe reúne de modo a ativar o 

PMEPCVNP e acompanhar e solucionar os constrangimentos daí resultantes. A realização de reuniões 

possibilita ainda a responsabilização perante a CMPC de cada uma das entidades que têm a seu cargo 

ações definidas no PMEPC, assim como a apresentação e discussão de propostas. 

O local de funcionamento da CMPC é o Centro Municipal de Proteção Civil sito no quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares e em alternativa no Centro Cultural desta vila. 

Neste sentido, dada a importância que apresenta a criação de condições que permitam a comunicação 

regular entre as entidades com responsabilidades nas operações de proteção e socorro, emergência e 

assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, definiu-se que a CMPC de Vila 

Nova de Poiares se reunirá ordinariamente uma vez por semestre, por convocação do Presidente da 

Câmara Municipal, de modo a garantir o acompanhamento da execução das ações previstas no 

PMEPCVNP, bem como a sua monitorização. Extraordinariamente, caso por algum motivo o Presidente 

se encontre impedido de exercer as suas funções, estas serão assumidas pelo Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, como substituto legal do Presidente. 

 A convocação ordinária para reunião da CMPC é feita por escrito com pelo menos 10 dias de 

antecedência e em situação excecional em caso de iminência ou ocorrência de acidentes graves ou 

catástrofes deve ser realizada através de contato telefónico para todos os membros da CMPC. 

Em caso de manifesta urgência de tomada de decisão da necessidade de ativação do PMEPCVNP com 

uma minoria de membros da CMPC, o Presidente da Câmara ouve e decide com os seguintes membros 

da comissão:  

• Comandante do Corpo de Bombeiros de Vila Nova de Poiares; 

• Comandante do Posto Territorial da GNR de Vila Nova de Poiares; 

• Presidente da(s) Junta(s) de freguesia afetada(s). 

Posteriormente à tomada de decisão de ativação do PMEPCVNP e enquanto decorrem as operações de 

proteção civil necessárias ao controlo imediato da situação, o Presidente da Câmara Municipal e 

Presidente da CMPC, quando oportuno convoca a CMPC e o plenário e sancionará esta e outras 

decisões,  

As competências da Comissão Municipal de Proteção Civil são as previstas na LBPC: 

 

• Acionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil, acompanhar a sua 

execução e remetê-lo para aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil;  

• Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam 

desenvolvidas por agentes públicos;  

• Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;  



 

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

81 

• Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos operacionais que contribuam para a 

eficácia de todos os serviços intervenientes em ações de proteção civil. 

Neste contexto, caberá aos APC e OEA que integram a CMPC, garantir que acionam, ao nível 

municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições e competências, os meios e 

recursos necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil. 

 

2.2. Critérios e Âmbito para a Declaração das Situações de Alerta 

A declaração de situação de alerta municipal é um mecanismo à disposição da autoridade política de 

proteção civil, o Presidente da Câmara, que permite a adoção de medidas preventivas ou reativas a 

desencadear na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe.  

Tal declaração é realizada de acordo com a natureza dos acontecimentos a prevenir ou enfrentar e a 

gravidade e extensão dos seus efeitos atuais ou previsíveis. De acordo com o artigo 3.º, da Lei de Bases 

da Proteção Civil, (Lei n.º27/2006): 

• Acidente grave - É um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no 

tempo e no espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o 

ambiente. 

• Catástrofe - É o acidente grave ou a série de acidentes graves suscetíveis de provocarem 

elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, afetando intensamente as condições de 

vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território nacional. 

 

Declaração de Alerta Municipal 

De acordo com o artigo 13.º, da Lei de Bases da Proteção Civil n.º 27/2006, o Presidente da Câmara de 

Vila Nova de Poiares declara situação de alerta municipal quando perante a ocorrência ou iminência de 

ocorrência de acidente grave ou de catástrofe, tendo como critérios de referência as situações de risco 

como: 

• Iminência de colapso de edifícios ou infraestruturas rodoviárias, obras de arte com impacte 

direto na população causadora de potenciais vítimas; 

• Iminência ou ocorrência de acidente ambiental que envolva matérias perigosas em recursos 

hídricos, fuga ou derrame de matérias perigosas no ar ou no solo. 

• Iminência de rutura de abastecimento de água potável ou energia  

A declaração de situação de alerta de âmbito municipal não implica necessariamente a ativação do 

PMEPCVNP, sendo a situação inversa igualmente verdadeira, visto que a ativação do PMEPCVNP se 

encontra tipificada nos critérios para ativação do Plano. A declaração de situação de alerta municipal 

poderá ser vinculativa no todo ou apenas em parte do território do município, sendo, neste caso, 

devidamente enquadrado e sinalizado localmente.  
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A informação à população do inicio e final do ato de declaração de situação de alerta municipal será 

veiculada através de editais, no sitio de internet da Câmara Municipal (http://www.cm-

vilanovadepoiares.pt/) e através de comunicados (IV-III-4) difundidos pela da Rádio Santo André 

(100.5MHz) 

O ato 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 (Quadro 27). 

 

Quadro 27 - Procedimentos que devem ser seguidos após a declaração de Alerta. 

 

2.3. Sistemas de Monitorização, Alerta e Aviso 

Os sistemas de monitorização são compostos por um conjunto organizado de recursos humanos e de 

meios técnicos, que permitem a observação, medição e avaliação contínua do desenvolvimento de um 

processo ou fenómeno, visando garantir respostas adequadas e oportunas. 

A avaliação periódica dos riscos, nomeadamente os riscos de origem natural, tem por base a informação 

disponibilizada pelos respetivos sistemas de monitorização, permitindo às entidades com 

responsabilidade definir o nível de alerta para as entidades intervenientes na resposta e o aviso às 

populações como as medidas de prevenção e de atuação a adotar (Figura 20). 

No município de Vila Nova de Poiares os sistemas de monitorização assentam em procedimentos de 

consulta e recolha de informação de outras entidades como o CDOS de Coimbra da ANPC que envia 

diariamente as previsões meteorológicas e os comunicados técnico-operacionais com a indicação do 

estado de alerta especial do SIOPS. Quanto ao alerta às entidades intervenientes em situação de 

emergência é adotado o procedimento de notificação por parte dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Nova de Poiares que efetuam o contato direto via telefone a outras entidades, como a GNR, SMPC e a 

Polícia Municipal ou o Centro de Saúde, que a todo o momento e perante situações de específicas de 

acidente ou incêndio podem atuar. Neste contexto os Bombeiros Voluntários informam o CDOS de 

Procedimentos – Declaração Situação de Alerta

• A obrigatoriedade de convocação da Comissão Municipal 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 da GNR;

• A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência;

• A obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular da rádio Santo

André, visando a divulgação de informações relevantes relativas à situação.



 

PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

83 

Coimbra via telefone ou via rádio (ROB, REPC ou SIRESP) da situação que originou a mobilização de 

meios e a prestação de socorro. 

Quanto a outros sistemas de monitorização, podemos registar que, no âmbito do município e no 

período crítico de incêndios florestais e em sede do Plano Operacional Municipal (POM), é previsto um 

conjunto de procedimentos de vigilância ativa por parte do Corpo de Bombeiros que pré-posicionam 

meios em monitorização de espaços florestais críticos, mas com capacidade de primeira intervenção. 

O SMPC poderá recorrer, a diversos sistemas de aviso da população - telefones, telemóveis, Internet 

(http://www.cm-vilanovadepoiares.pt), viaturas com megafones, estação de rádio local (Rádio Santo 

André – 100.5 MHz), órgãos da comunicação social, em geral. A decisão do sistema a adotar deverá 

estar em consonância com o tipo de ocorrência e extensão da zona afetada, bem como a dimensão e 

dispersão geográfica da população a avisar. 

Quanto ao aviso às populações a área de intervenção de gestão da informação em III-4 regista os 

procedimentos de informação pública os quais são desencadeados através da utilização de radiodifusão 

oficial pela Rádio Santo André – 100.5 MHz e por difusão em altifalantes dos veículos da Guarda 

Nacional Republicana, Corpo de Bombeiros, SMPC ou pessoalmente, porta a porta, através de 

escuteiros ou colaboradores identificados das Juntas de Freguesia. 

Em função destes avisos serão divulgadas normas de procedimento a adotar pela população face a 

situações de perigo e mantida informada a população da área eventualmente afetada da iminência, 

ocorrência ou evolução de uma situação de perigo. 

O território nacional está dotado de diversos sistemas de monitorização aos quais o município de Vila 

Nova de Poiares não é indiferente conforme exemplo esquematizado na Figura 20  

 

Figura 20 - Sistemas de Monitorização Nacionais e processo de aviso e alerta. 

 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 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 udométricos para monitorização 

climatológica. 

O Sistema de Avisos Meteorológicos tem por objetivo emitir avisos meteorológicos à Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, à Direção-Geral da Saúde e à população em geral sempre que se preveja ou 

se observe a ocorrência de fenómenos meteorológicos adversos, que nas próximas 24 horas possam 

causar danos ou prejuízos a diferentes níveis, dependendo da sua intensidade. 

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

de cores, que reflete o grau de intensidade do fenómeno. As cores dos avisos meteorológicos devem 

ser interpretadas da seguinte forma (Quadro 28):  
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Quadro 28 - Avisos emitidos pelo IM. 

 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emite avisos em relação aos seguintes parâmetros: 

vento forte, precipitação forte, queda de neve, trovoada, frio, calor, 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. 

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) em parceria com o IPMA, com a participação 

da Direção Geral de Saúde e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, sazonalmente (entre 15 de Maio 

e 30 de Setembro) implementam o sistema de vigilância e monitorização de ondas de calor com 

potenciais efeitos na saúde humana, designado ÍCARO (Importância do Calor: Repercussões sobre os 

Óbitos) o qual faz parte integrante do Plano de Contingência de Ondas de Calor. 

COR DE AVISO CONSIDERAÇÕES CONSOANTE A COR DO AVISO 

Verde Não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco. 

Amarelo 
Situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação 

meteorológica. Acompanhar a evolução das condições meteorológica. 

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. 
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Este sistema é constituído pela previsão dos valores da temperatura máxima a três dias realizada pelo 

IPMA e comunicada ao INSA, todas as manhãs. A previsão do excesso de óbitos eventualmente 

associados às temperaturas previstas, se elevadas, realizada pelo INSA, através de um modelo 

matemático desenvolvido param esse fim e cálculo do índice ÍCARO, que resume a situação para os três 

dias seguintes, calculado com base na previsão dos óbitos. 

Saliente-se que o objetivo deste índice é refletir a mortalidade estimada possivelmente associada aos 

fatores climáticos previstos, sendo disponibilizados valores duas vezes por dia, através da edição do 

boletim ÍCARO, divulgado à ANPC e à Direção Geral de Saúde. 

A APA Ex- Instituto Nacional da Água (INAG) dispõe de um Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos 

Hídricos (SVARH), para apoio às ações de Proteção Civil, o qual é possível aceder em tempo real, a 

toda a informação para a gestão das situações previsíveis ou declaradas de cheia. A APA/ INAG 

coordena a gestão da água e, dentro desta, a gestão de cheias apoiada pela informação 

hidrometeorológica em tempo real e pela capacidade de previsão hidrológica e hidráulica de modelos 

matemáticos conceptuais. O Sistema de Vigilância e Alerta de Cheias é um subsistema do sistema de 

gestão em tempo real de Recursos Hídricos (SVARH) constituído por sensores de teletransmissão, 

modelos hidrológicos e sistemas informáticos de armazenamento e disseminação de dados, permitindo 

previsões que possibilitam o estabelecimento de medidas prioritárias para as zonas críticas. 

Face à previsibilidade de ocorrências adversas nos sistemas de monitorização, a ANPC reage aos dados 

disponibilizados, e estabelece procedimentos de alerta que permitem notificar as autoridades, entidades 

e organismos da iminência ou ocorrência de acontecimentos suscetíveis de provocar danos em pessoas 

e bens, estando previstos níveis de alerta correlacionados com os dados monitorizados. 

Contudo, o SIOPS define uma priorização do estado de alerta das respetivas entidades integrantes, 

definindo critérios de mobilização e prontidão de meios e recursos estabelecidos pelo estado de alerta 

especial do SIOPS. Este encontra-se criteriosamente definida e pode variar consoante a probabilidade e 

gravidade da ocorrência. Neste contexto a Diretiva Operacional Nacional n.º1/ANPC/2007, de 16 de 

Maio, estabelece as regras de referência para a ativação 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 Sistema Integrado 

Operações de Proteção e Socorro 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. 

O SIOPS organiza-se e funciona de forma distinta, em conformidade com o estado de alerta ativado - 

Estado Normal ou Estado de Alerta Especial (Erro! A origem da referência não foi encontrada.1). 
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Figura 21 - Estados de Alerta do SIOPS. 

  


