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Introdução
Os riscos naturais e tecnológicos constituem ameaças constantes no quotidiano das populações, logo
existe a necessidade de precaver e mitigar os riscos, o que levou a que a Camara Municipal de Loulé,
através de seu Serviço Municipal de Proteção Civil, que procedesse a revisão, alteração e
operacionalização do antigo Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Loulé datado do ano de
1999.
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Loulé (PMEPCL) trata-se de um Plano Geral
elaborado para o Concelho de Loulé. É um documento dinâmico contemplando os riscos e
vulnerabilidades do município, e será atualizado sempre que se justifique. Este Plano foi elaborado para
enfrentar a generalidade das situações de acidente grave ou catástrofe que possam vir a ocorrer no
município de Loulé, exprimindo assim um conjunto de medidas, normas, procedimentos e missões,
relativamente ao modo de atuação dos vários organismos e estruturas a empenhar numa situação de
exceção.

As razões que nos levaram à sua elaboração foram dotar os Serviços Municipais, Autoridade de Proteção
Civil, e entidades cooperantes de um instrumento capaz de minimizar os efeitos de qualquer catástrofe
ou acidente grave, e o restabelecimento da normalidade em situações de Emergência.

Trata-se de um documento formal no qual são definidas as principais orientações relativas ao modo de
atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil.

Os maiores constrangimentos sentidos foram ao nível do planeamento, nomeadamente na
caracterização do território, na medida em que ainda não existem cartas para todos os riscos existentes
no município, devido a sua dimensão. A cartografia existente foi validada em 2009, sendo que o atual
processo de validação ainda se encontra em curso.

Este Plano, é constituído por um conjunto organizado de documentos, que com base na situação
concreta do concelho e dos riscos naturais e tecnológicos a que está sujeito e que possam ocorrer,
define e clarifica missões e fortalece a estrutura global da autarquia no desempenho das actividades de
Proteção Civil.

O Diretor do Plano é o Presidente da Câmara Municipal de Loulé, enquanto Autoridade Municipal de
Proteção Civil, podendo ser substituído pelo Vereador com o Pelouro da Proteção Civil, quando por
algum motivo se encontre impossibilitado de exercer as suas funções.
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Salienta-se ainda o facto de o anterior PMEPCL nunca ter sido ativado, o que leva a que não se possa
aferir a eficiente resposta a cada ocorrência.

A organização do PMEPCL divide-se em quatro partes:

Parte I - Apresenta o enquadramento do Plano em termos legais e relativamente a outros
instrumentos de planeamento e gestão do território, e abordam-se as questões relacionadas com a
sua ativação. Definem-se mecanismos que permitem a otimização da gestão dos meios e recursos
existentes no concelho através da organização de exercícios de emergência;

Parte II - Aborda-se o ponto referente à organização da resposta, define-se o quadro orgânico e
funcional da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) a convocar na iminência ou ocorrência de
situações de acidente grave ou catástrofe, bem como o dispositivo de funcionamento e
coordenação das várias forças e serviços a mobilizar em situação de emergência;

Parte III - Refere-se as diversas áreas de intervenção, entidades envolvidas e formas de atuação;

Parte IV - Relativa à informação complementar, apresenta-se uma caracterização do concelho.
Identificam-se os diferentes riscos a que o concelho de Loulé se encontra exposto, avaliando-se a
probabilidade da sua ocorrência e os danos que lhe poderão estar associados. Indicam-se os
contactos das várias entidades e respectivos intervenientes, bem como, o inventário de meios e
recursos disponíveis para responder a situações de emergência, para além de modelos a nível
documental de controlo e registo.
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Âmbito de Aplicação
O PMEPCL é um plano de âmbito municipal, abrangendo todo o território do município de Loulé no
âmbito das ações de prevenção dos riscos naturais e tecnológicos, e das operações de Proteção Civil
decorrentes de acidentes graves ou catástrofes.

O município de Loulé tem uma área de total de 763,67 Km2, dividido pelas suas 9 freguesias, localiza-se
no distrito de Faro.

O Município está sujeito a diversos riscos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, neste
sentido os riscos inventariados neste Plano, são os seguintes:

Naturais:

Tecnológicos:

Precipitação intensa

Acidente grave de tráfego rodoviário

Ciclones e tempestades

Acidente grave de tráfego ferroviário

Ondas de calor

Acidente grave de tráfego aéreo

Vagas de frio

Acidente grave de tráfego marítimo

Nevões

Acidente no transporte de mercadorias

Cheias e inundações

perigosas

Secas

Colapso de estruturas

Galgamentos costeiros

Incêndios em edifícios

Sismos

Acidente em instalações de combustíveis

Tsunamis

Acidente em parques industriais

Movimentos de massa em vertentes

Colapso de galerias e cavidades de minas

Erosão costeira/ Instabilidade de arribas

Colapso de túneis, pontes e outras
infraestruturas

Mistos:

Concentrações humanas

Incêndios Florestais;
Acidentes de poluição
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Objetivos Gerais
O PMEPCL constitui-se uma plataforma para responder organizadamente aos danos provocados por

situações de acidente grave ou catástrofe, definindo a estrutura de coordenação, direção, comando e
controlo, regulando a forma como é assegurada a coordenação entre as diferentes entidades a envolver
nas operações.
O presente Plano deve ser revisto, no mínimo, bienalmente ou ainda revisto aquando da perceção de
novos riscos ou da identificação de novas vulnerabilidades na área do Município, devendo ainda ser
objeto de exercícios, com a finalidade de testar a sua operacionalidade.

O PMEPCL tem como principais objetivos:
Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à
minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe;
Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários Organismos, Serviços e
Estruturas a afetar ou alocar em operações de Proteção Civil;
Definir a Unidade de Direção, Coordenação e Comando das ações a desenvolver;
Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de
intervenção das entidades intervenientes;
Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou catástrofe;
Minimizar as perdas de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou
catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de normalidade;
Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado
de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, sempre que a gravidade e
dimensão das ocorrências o justifique;
Habilitar as entidades envolvidas no Plano a manterem o grau de preparação e de prontidão
necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes;
Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista a sua
preparação, através de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta
à emergência.
Este Plano Municipal entra em vigor no dia útil a seguir à publicação da respetiva declaração de
aprovação em Diário da República e será atualizado, sempre que se considere necessário, dando
conhecimento a todas as entidades da lista de distribuição.
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Enquadramento Legal
O PMEPCL foi elaborado em conformidade com os diplomas legais em vigor na área da proteção civil,
nomeadamente:
Legislação Estruturante

Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei
nº144/2011 de 30 de Novembro – Define o enquadramento institucional e operacional da Proteção
Civil no âmbito municipal, estabelece a organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil
(SMPC) e determina as competências do Comandante Operacional Municipal (COM);

Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho - Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
(SIOPS) com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 144/2011, de 30 de Novembro e pelo
Decreto – Lei nº 72/2013, de 31 de maio;
Lei nº 27/2006, de 3 Julho – Lei de Bases da Proteção Civil (LBPC) com as alterações introduzidas
pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de Novembro; define os princípios, objetivos e as orientações
para a atividade de proteção civil;

Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de Novembro – 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.

Legislação Especifica
Resolução nº 25/2008, de 18 de Julho da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC) - Define os
critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de
proteção civil.

Antecedentes do Processo de Planeamento
A realização do PMEPCL teve por base o anterior Plano, aprovado em reunião de Câmara no dia 13 de
Janeiro de 1999, elaborado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.
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Durante o período em que vigorou o referido Plano, foram efetuadas continuamente atualizações,
nomeadamente ao nível dos contactos e da legislação. Não foi ativado, nem foram realizados quaisquer
exercícios com o intuito de testar a sua operacionalidade.

O presente Plano foi produzido na sequência da publicação da Resolução da Comissão Nacional de
Proteção Civil com o nº 25/2008, no dia 18 de Julho de 2008, iniciando-se assim o processo de
elaboração de uma nova versão do documento.

Esta nova versão do PMEPCL esteve em consulta pública de 2 de Agosto de 2010 a 11 de Janeiro de
2011. A CMPC reuniu no dia 24 de Janeiro de 2011, tendo emitido o parecer favorável para a sua
aprovação.

Foi entregue pelo SMPC, no Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro no dia 31 de
Janeiro de 2011.

Em 13 de Julho de 2012, foi emitido parecer da Comissão Nacional de Proteção Civil para introdução de
medidas corretivas a esta nova versão do PMEPCL.

Em 23 de Junho de 2014, foi emitido parecer favorável da Comissão Nacional de Proteção Civil depois da
introdução das medidas corretivas necessárias, conforme vosso parecer da ANPC.

Articulação com os Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território
A articulação do PMEPCL com os instrumentos de planeamento e ordenamento do território, baseou-se
no Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Faro (PDEPCF), Plano Especial de Emergência de
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Proteção Civil para o risco Sísmico e de Tsunamis na Região do Algarve (PEERST-Alg), Planos Municipais
de Emergência de Proteção Civil dos concelhos vizinhos (S. Brás de Alportel; Silves; Almodôvar; Tavira,
Alcoutim, Albufeira e Faro), Plano Mar Limpo, Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI) de Loulé e Plano Diretor Municipal (PDM) de Loulé.

Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Faro (PDEPCF) – À data da elaboração do PMEPCL o
PDEPCF encontra-se em fase de revisão, de acordo com a legislação em vigor (Resolução nº 25/2008 de
18 de Julho), assim sendo os conteúdos e a respetiva disposição serão conformes com o PMEPCL.

Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o risco Sísmico e de Tsunamis na Região do
Algarve (PEERST-Alg) – Neste plano é definido a organização operacional de toda a região do Algarve
face à ocorrência de um sismo de grande intensidade. Esta organização contempla estruturas a dois
níveis em estreita articulação, designadamente:
A nível Municipal a criação de um posto de Comando Municipal, onde é definida a organização e o
funcionamento da CMPC e organismos e entidades de apoio, em caso de ativação do Plano, integrando
assim os princípios previstos no PEERST – Alg. Este Plano sectoriza os Municípios, definindo os concelhos
como um Teatro de Operações (TO), com as respetivas Zonas de Concentração e Reserva (ZCR), pontos
de encontro e apoio às populações e zona de concentração de mortos.

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Loulé – Importante instrumento
de apoio em todas as matérias relacionadas com a Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), tais como
a definição de zonas criticas, gestão de infraestruturas, definição de prioridades de ação na defesa,
estabelece os mecanismos e procedimentos para uma ação concertada entre todos os intervenientes na
Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI). O PMDFCI contempla medidas de prevenção, previsão e
planeamento integrado das intervenções das diversas entidades envolvidas aquando da ocorrência de
incêndios florestais.

Plano Diretor Municipal (PDM) de Loulé – PDM de Loulé aprovado pela Assembleia Municipal de Loulé
em 28 de Janeiro de 2008 e publicado no Diário da República 2.ª Série, Aviso n.º 5374/2008, de 27 de
Fevereiro de 2008, com as alterações introduzidas pelo Aviso n.º 14022/2010, de 14 de Julho de 2010,
publicado igualmente no Diário da República, 2.ª Série.
Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil dos Concelhos vizinhos (Albufeira; Alcoutim;
Almodôvar; Faro; Silves; S. Brás de Alportel e Tavira)
A articulação com os PMEPC dos concelhos adjacentes que já estão aprovados pela CNPC é feita em
particular no que se refere aos aglomerados populacionais que se localizam nos limites administrativos,
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e que carecem de infraestruturas de apoio, as quais podem ser complementadas com os meios
disponíveis no concelho vizinho.
À data da elaboração do PMEPCL a situação dos Planos Municipais de Proteção Civil (PMEPC) dos
concelhos adjacentes a Loulé é a seguinte:

Albufeira, aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC), no dia 15 de Março de 2012 e
Publicado no Diário da Republica 2ª Série, Resolução nº 23/2012, no dia 20 de Junho de 2012;

Alcoutim, aprovado pela CNPC no dia 14 de Dezembro de 2011 e Publicado no Diário da Republica 2ª
Série, Resolução nº11/2012, no dia 15 de Março de 2012. Encontra-se neste momento em fase de
revisão;

Almodôvar, encontra-se em revisão de acordo com a legislação em vigor (Resolução nº 25/2008, de 18
de Julho);

Faro, aprovado pela CNPC no dia 11 de Dezembro de 2011 e Publicado no Diário da Republica 2ª Série,
Resolução nº 49/2012, no dia 6 de Dezembro de 2012;

Silves, aprovado pela CNPC no dia 29 de maio de 2013 e Publicado no Diário da Republica 2ª Série,
Resolução nº19/2013, no dia 5 de Agosto de 2013;

S. Brás de Alportel, aprovado pela CNPC no dia 26 de Abril de 2012 e Publicado no Diário da Republica
2ª Série, Resolução nº 23/2012, no dia 20 de Junho de 2012;

Tavira, aprovado pela CNPC dia 31 de Maio de 2011 e Publicado no Diário da Republica 2ª Série,
Resolução nº 10/2011, no dia 16 de Junho de 2011.

Na próxima revisão do PMEPCL será realizada a respetiva articulação com os que se encontram em
revisão de acordo com a Resolução nº 25/2008, de 18 de Julho.

Plano Mar Limpo – Este plano foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº25/93, de 15 de
Abril, o qual estabelece que é a Autoridade Marítima Local (AML) que assume a responsabilidade pela
condução das operações de combate à poluição por hidrocarbonetos e de outras substâncias perigosas
nas águas marítimas, portos e trechos navegáveis dos rios. Está previsto a constituição de um conselho
consultivo, onde poderão estar elementos representantes das autarquias locais das áreas onde ocorram
PARTE I - ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO

22

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Loulé

situações de poluição, o qual será convocado sempre que esteja iminente ou aconteça uma situação
grave de poluição. Este plano define quatro graus de prontidão, sendo que para além das várias
entidades de carácter regional, as autarquias serão alertadas para o segundo grau de prontidão para
eventuais ações no terreno.
Pelas razões expostas, o PMEPCL, deverá articular-se com o Plano Mar Limpo de modo a que em caso de
acidentes que envolvam o transporte de substâncias perigosas por via marítima, nomeadamente, e caso
seja necessário se proceda à mobilização de meios para limpeza das zonas afetadas e de apoio à
população afetada.

Ativação do Plano
A ativação do PMEPCL visa assegurar a colaboração das várias entidades intervenientes, garantindo a
mobilização mais rápida dos meios e recursos afetos ao Plano, e uma maior eficácia e eficiência na
execução das ordens e procedimentos previamente definidos em caso de acidente grave ou catástrofe.
As declarações de situação de contingência ou calamidade poderão também implicar a ativação do
PMEPCL.
A ativação/descativação do PMEPCL será sempre comunicada ao Comando Distrital de Operações de
Socorro (CDOS) de Faro.
Adicionalmente a ativação do Plano será comunicada aos municípios vizinhos.

7.1. Competência para a ativação do PMEPC de Loulé

Tem competência para determinar a ativação e descativação do PMEPCL, a Comissão Municipal de
Proteção Civil (CMPC) de Loulé, sob proposta do Diretor do Plano ou, na sua ausência ou impedimento,
pelo Vereador, designado como substituto nos termos da legislação em vigor.

Na impossibilidade de reunir pelo menos metade dos membros da Comissão em tempo útil, esta
delibera por maioria dos membros presentes e a sua deliberação será retificada pelo plenário, logo que
possível. Tal situação ocorre quando a natureza do acidente grave ou catástrofe assim o justificar, por
razões de carácter de urgência, o Presidente da Câmara Municipal de Loulé ou seu substituto legal, pode
reunir a CMPC de Loulé reduzida.

A desativação do PMEPCL ocorre por deliberação da CMPC e é publicitada com os meios abaixo
descritos, sendo a mesma efetuada apenas quando estiver garantida a segurança das populações e as
condições mínimas de normalidade dos serviços básicos essenciais.
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Os meios a utilizar para publicitação de ativação/descativação do PMEPCL são os seguintes:
Site da Camara Municipal, www.cm-loule.pt;
Órgãos de comunicação social (rádios e jornais);
Colocação de edital no Edifício da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia.

7.2. Critérios para a ativação do Plano

A ativação do PMEPCL é feita quando existe a necessidade de adotar medidas preventivas ou especiais
de reação que não estejam expressas na atividade normal da proteção civil, ou seja, iminência ou
ocorrência de uma situação de acidente grave ou catástrofe, da qual se prevejam danos elevados para a
população, bens e ambiente, que justifiquem a adoção imediata de medidas excecionais de prevenção,
planeamento e informação.

Embora, dada a transversalidade dos riscos considerados num Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil, seja difícil a definição de parâmetros universalmente aceites e coerentes, consideramos
que os critérios que permitem apoiar a decisão de ativação do Plano Municipal de Emergência de
Proteção Civil são suportadas na conjugação do grau de intensidade das consequências negativas, ou
seja, o grau de gravidade com o grau de probabilidade de consequências negativas (Diretiva Operacional
Nacional Nº1/ANPC/2007, de 16 de Maio).

Os critérios a considerar são os seguintes:

Acidente grave ou
catástrofe iminente

Acidente grave ou
catástrofe iminente
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Grau de
probabilidade
elevado?

Sim

Não
Entidades de Proteção
Civil atuam dentro do
funcionamento normal

Grau de
gravidade?

Reduzido ou
Residual

Acentuado ou
Crítico

Ativação do Plano
Municipal de Emergência
de Proteção Civil
Sim

Moderado
Agravamento
previsível da
ocorrência?

Declaração de situação de
alerta
Não

Figura 1: Critérios para a ativação do plano

Neste sentido, apresentamos de seguida um esquema que representa os mecanismos e as
circunstâncias que fundamentam a ativação do Plano:

Grau de Gravidade

Gravidade

Descrição
Não há feridos nem vitimas mortais;
Não há mudança/retirada de pessoas, ou apenas de um número restrito, por um período
curto – até 12 h;
Pouco ou nenhum pessoal necessário;

Residual

Danos sem significado;
Não há, ou há um nível reduzido de constrangimentos na comunidade;
Não há impacte no ambiente;
Não há perda financeira.
Pequeno número de feridos mas sem vítimas mortais;
Algumas hospitalizações;
Retirada de pessoas por um período inferior a 24 horas;
Algum Pessoal de apoio e reforço necessário;

Reduzida

Alguns danos;
Disrupção inferior a 24 horas;
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Pequeno impacto no ambiente sem efeitos duradouros;
Alguma perda financeira.
Tratamento médico necessário, mas sem vítimas mortais;
Algumas hospitalizações;
Alguns Danos;

Moderada

Disrupção inferior a 24 horas;
Pequeno impacto no ambiente sem efeitos duradouros;
Alguma perda financeira.
Numero elevado de feridos e hospitalizações;
Numero elevado de retirada de pessoas por um período superior a 24 horas;
Vitimas mortais;
Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal de apoio;
Danos significativos que exigem recursos externos;

Acentuada

Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços indisponíveis;
Alguns impactos na comunidade com efeitos a longo prazo;
Perda financeira significativa e assistência financeira necessária.
Situação Crítica;
Grande número de feridos e hospitalizações;
Retirada em grande escala de pessoas por uma duração longe;

Crítica

Significativo número de vítimas mortais. Pessoal de apoio e reforço necessário;
A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte significativo;
Impacto ambiental significativo e/ou danos permanentes.

Tabela 1. Circunstancias que fundamentam a ativação do PMEPC de Loulé (Grau de Gravidade)

Grau de probabilidade
Probabilidade

Confirmada

Descrição
Ocorrência real verificada
É expectável que ocorre em quase todas as circunstâncias;
Nível elevado de incidentes registados;

Elevada

Fortes evidências;
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Forte probabilidade de ocorrência de um evento;
Fortes razões para ocorrer;
Pode ocorrer uma vez por ano ou mais.
Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias;

Média - alta

Registos regulares de incidentes e razões fortes para ocorrer;
Pode ocorrer uma vez em cada 5 anos.
Poderá ocorrer em algum momento;
Periodicidade incerta, aleatória e com fracas razões para ocorrer;

Média

Poderá ocorrer uma vez em cada 20 anos;
Não é provável que ocorra;

Média-baixa

Não há registo ou razões que levem a estimar que ocorram;
Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos.

Baixa

Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais;
Poderá ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais.

Tabela 2. Circunstâncias que fundamentam a ativação do PMEPC de Loulé (Grau de Probabilidade)

Programa de Exercícios
De modo a garantir e testar a permanente operacionalidade do Plano e de forma a avaliar os
pressupostos nele contidos, serão realizados exercícios com periodicidade mínima bienal (uma vez em
cada dois anos), os quais poderão envolver o teste da totalidade ou apenas parte do plano.

Em relação ao tipo de exercícios, estes poderão ser caracterizados em dois tipos:
Live Exercise (Livex) - é um exercício de ordem operacional, no qual se desenvolvem missões no
terreno, com meios e equipamento, permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as
capacidades de execução das entidades envolvidas.
Comand Post Exercise (CPX) - é um exercício que se realiza em contexto de sala de operações e
tem como principal objetivo testar o estado de prontidão e a capacidade de resposta de
mobilização dos meios e recursos das diversas entidades ou serviços envolvidos nas operações
de proteção e socorro.

Sem prejuízo da periodicidade referida anteriormente, após a aprovação do Plano deve ser realizado um
exercício no prazo máximo de 180 dias.
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Quanto a tipologia dos exercícios escolhidos esta deverá ter em linha de conta os principais riscos
identificados no concelho, assim como, os meios matérias e humanos cuja eficiência e eficácia se
pretenda testar.

Nestes exercícios, são simuladas situações de acidente grave ou catástrofe a diferentes escalas, tendo
como objetivo avaliar no terreno, a capacidade de mobilização, interação e cooperação entre as varias
entidades e serviços com responsabilidades ano nível da proteção civil que intervirão no teatro de
operações.

No final de cada exercício deverá ser realizado um “ debriefing” para avaliar os resultados operacionais
com o objetivo de identificar as principais ações efetuadas, e em particular, os aspetos a melhorar na
próxima ocorrência/exercício do género.

A seleção e calendarização de exercícios constituem uma das responsabilidades da CMPC, logo o
programa de exercício está dependente das deliberações da CMPC de Loulé, que promove a realização
de exercícios, simulacros ou treinos operacionais que contribuam para a eficácia de todos os serviços
intervenientes em ações de proteção civil.

Na realização de exercícios relacionados com a ativação do PMEPCL, existem objetivos que são
transversais, permitindo, uma avaliação, analise e melhoria continuas.

Alguns desses objetivos são:
Avaliar a articulação entre a CMPC;
Avaliar a articulação entre todas as entidades e serviços envolvidos e a capacidade de resposta;
Definir uma estrutura de meios humanos e materiais para fazer face à emergência;
Estabelecer procedimentos para agilizar a coordenação e gestão de meios;
Avaliar, analisar e melhorar a operacionalidade e eficácia dos recursos humanos e materiais;
Articular a atuação com planos de emergência existentes, caso se justifique;
Avaliar zonas de risco, identificando pontos críticos e nevrálgicos relativamente ao acesso
terrestre e aéreo bem como a possível obstrução dos mesmos e à propensão para a queda de
escombros;
Testar, avaliar e prever o tipo de apoio administrativo, logístico, comunicações e transportes;
Verificar a adequabilidade de meios e recursos aos diferentes tipos de emergência;
Avaliar as necessidades de formação e de realização de novos exercícios.
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O SMPC prepara e propõe a execução de exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação
eficaz de todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil, tendo deste modo previsto a
seguinte tabela:

PERÍODO
180 dias após
aprovação do Plano

TIPO DE EXERCÍCIO

CPX

RISCO
Incendio
Florestal

OBSERVAÇÕES
O exercício deverá centrar-se na avaliação da capacidade de
comunicação entre os diferentes agentes de proteção civil e
entidades de apoio.
Deverá ter como principal objetivo avaliar a eficácia nas ações
de evacuação de locais mais sensíveis (devido ao facto das
habitações estarem inseridos em espaços florestais).
Deverá ter-se prioridades o controlo da progressão da frente

1º Semestre de
2015

Livex

Incendio
Florestal

do incendio, mobilização de máquinas, recorrendo a diferentes
itinerários de emergência, colocação de meios de transporte,
controlo do processo de evacuação (movimento ordeiro das
populações e evitando-se o pânico), registo das pessoas
deslocadas, apoio social e alimentação, e aferição do tempo
das operações.

Nota: Deverá ser equacionado um exercício para o Risco de Tsunami, devido aos 14km de costa existentes no nosso concelho, essencialmente
como forma de teste aos procedimentos de alerta à população.

Tabela 3. Exercícios e simulacros
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