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1 Introdução 

Conforme o disposto na Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, ‘’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 e 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.’’  

O presente documento constitui o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Oliveira do 

Bairro (adiante designado por PME), onde são definidas as orientações relativamente ao modo de 

atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a utilizar em situações de emergência que possam 

ocorrer ou ter influência na área do município. Este plano, enquadra-se na designação de plano geral, 

isto é, a sua elaboração deve permitir enfrentar a generalidade das situações de emergência que se 

admitem em cada âmbito territorial e administrativo.  

O Diretor do Plano é o Presidente da Câmara Municipal, que na sua ausência ou impedimentos, será 

substituído pelo Vereador com o Pelouro da Proteção Civil. 

O serviço Municipal de Proteção Civil de Oliveira do Bairro, elaborou o presente plano, no sentido de dar 

cumprimento à legislação em vigor, atualizando o plano existente (aprovado desde 2006). 

O PME entrará formalmente em vigor, para efeitos de execução, planeamento de tarefas e análise de 

meios e recursos existentes, no primeiro dia útil seguinte à publicação da deliberação de aprovação em 

Diário da República. De acordo com o número 3, do artigo 9 da Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho 

de 2008, após a aprovação do plano, a Câmara de Oliveira do Bairro dispõe de um prazo de 180 dias 

para realizar um exercício de teste ao plano. Ainda, em conformidade com o número 1 do artigo 6.º do 

mesmo diploma, o PME deverá ser revisto no prazo de 2 anos, sendo que a sua revisão é obrigatória 

aquando da perceção de novos riscos ou da identificação de novas vulnerabilidade na área do 

município. 
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Durante o processo de elaboração do plano registaram-se algumas dificuldades, nomeadamente análise 

do histórico de ocorrências devido à inexistência de registos de dados organizados e compilados. 

2 Âmbitos de aplicação 

O âmbito da aplicação do plano municipal de emergência de proteção civil é um plano de âmbito 

municipal e procura dar resposta a todas as situações de riscos naturais, tecnológicos e mistos que 

ocorram neste território. Para a elaboração do PME foram considerados os seguintes riscos: 

� RISCOS NATURAIS 

 Risco de Cheias e Inundações; 

 Risco Sísmico. 

� RISCOS TECNOLÓGICOS 

 Risco de Incêndios Urbanos e Industriais; 

  Risco de Acidentes no Transporte de Matérias Perigosas 

 Risco de Acidentes Graves de Tráfego; 

� RISCOS MISTOS 

 Risco de Incêndio florestal. 

3 Objetivos Gerais 

O PME de Oliveira do Bairro tem os seguintes objetivos gerais: 

▪ 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 empenhar 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; 
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• 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, a adoção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta à 

emergência. 

4 Enquadramento Legal 

A elaboração dos PME, assim como a sua execução encontram-se regulamentados por diversa 

legislação, pelo que, na lista abaixo, será indicada apenas a legislação enquadradora do Plano, visto 

que a restante legislação é parte integrante e faz parte do Ponto 8, da Secção III, da Parte IV.  

▪ Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho de 2008, da Comissão Nacional de Proteção Civil – Aprova a 

diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de 

emergência de proteção civil; 

▪ 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; 

▪ Decreto-Lei nº 134/2006 de 25 de julho - Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro; 

▪ Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, com a alteração introduzida pela Declaração de Retificação n.º 

46/2006, de 28 de Julho – aprova a Lei de Bases da Proteção Civil. 

5 Antecedentes do Processo de Planeamento 

O PME teve a sua primeira versão em 1999 e foi aprovada pela Comissão Nacional de Proteção Civil 

em janeiro de 2002. Em 2006, a câmara municipal procedeu à atualização do Plano no âmbito do 

projeto Secur Ria, promovido pela AMRIA. Este Plano teve parecer favorável da câmara municipal, no 

entanto, não foi submetido à Comissão Nacional de Proteção Civil, porque à data já se aguardava pela 

publicação da nova diretiva de Planeamento de Emergência. 

O Plano em vigor nunca foi ativado. 
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O presente plano foi elaborado, com base na resolução n.º 25/2008, de 18 de julho de 2008, da 

Comissão Nacional de Proteção Civil que aprova a diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para 

a elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil, conjuntamente com o 

caderno técnico PROCIV 3 – Manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de 

Emergência de Proteção Civil. A componente não reservada do Plano Municipal de Emergência de 

Proteção Civil esteve disponível para consulta pública entre 7 de março e 17 de abril do ano de 2014, 

tendo sido publicitada através de edital, afixado nos locais de estilo, página oficial do Município e Jornal 

da Bairrada. O documento esteve disponível, em suporte de papel, para consulta no Edifício Paços do 

Concelho, mais concretamente no Balcão Integrado e na sede das Juntas de Freguesia. Tendo estado 

disponível em suporte digital no site oficial da Câmara Municipal em www.cm-olb.pt. Durante o período 

de discussão pública, houve apenas um contributo que não foi considerado, por se referir ao plano 

anterior. 

6 Articulação com instrumentos de planeamento e ordenamento do território  

Pretende-se com este plano promover a interligação entre os instrumentos de planeamento de 

emergência de proteção civil e os de planeamento e ordenamento do território, quer da área territorial 

quer dos adjacentes à área, e por conseguinte, o estabelecimento de sinergias ao nível da identificação 

de riscos e vulnerabilidades, bem como da harmonização de bases cartográficas. 

Ao nível da intervenção de emergência, a estrutura municipal de proteção civil está em constante 

articulação com a estrutura distrital. O PME articula-se com o Plano Distrital de Emergência, na 

eventualidade de ocorrência de um acidente de dimensão tal que ultrapasse com intensidade apreciável 

os limites do concelho, ou a capacidade de intervenção das forças do município.  

Na elaboração do presente plano foi considerada informação retirada da revisão do PDM, 

nomeadamente, informação técnica para a caracterização das zonas ameaçadas pelas cheias. Foi 

utilizada informação base do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

relativamente à caracterização física do concelho, socioeconómica, bem como a informação técnica e 

operacional contida nas cartas de risco e perigosidade de incêndio florestal, e carta de prioridades de 

defesa da floresta. O Plano revisto teve parecer favorável da Comissão Municipal de Proteção Civil na 

reunião do dia 25 de julho de 2014. 

Relativamente aos municípios confinantes, nomeadamente Anadia, Aveiro, Cantanhede e Vagos não 

tem o Plano revisto à luz da nova diretiva. O município de Águeda já tem o Plano aprovado à luz da 

nova diretiva. 
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7.1 Ativação do Plano  

A ativação do plano de emergência 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. 

 

7.1 Competência para a ativação do Plano  

Em situação de acidente grave ou catástrofe no concelho de Oliveira do Bairro, a ativação  do Plano 

Municipal de Emergência compete à Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), nos termos do 

número 2 do artigo 40.º, concatenado com o número 2 do artigo 38.º da Lei de Bases de Proteção Civil 

e conforme o disposto no número 3 do artigo 3.º da Lei 65/2007, de 12 de novembro. 

Nas situações em que a natureza do acidente grave ou catástrofe o justifique, e em caso de 

impossibilidade de reunir todos os membros, o plano poderá ser ativado, excecionalmente, por um 

número reduzido de elementos da CMPC, uma subcomissão, composta pelo: 

- Presidente da Câmara Municipal (ou o seu substituto); 

- Comandante dos Bombeiros Voluntários; 

- Comandante da Guarda Nacional Republicana. 

A deliberação tomada pela referida subcomissão será posteriormente sancionada pelo plenário da 

CMPC. 

A publicitação da ativação/desativação do plano de emergência será feita através dos seguintes meios 

de divulgação de informação: 

���� Órgãos de comunicação social, nomeadamente: 

− Imprensa escrita: jornal nacional – “Jornal de Noticias”, “Jornal Correio da Manhã”; jornais 

regionais – “Diário de Aveiro” e “Região Bairradina”, e jornais locais – “Jornal da Bairrada’’. 

− Rádios Regionais – “Rádio Terra Nova (105.0 FM)”, “Rádio Voz de Vagos (88.8 FM)” e “Rádio 

Soberania (99.3 FM)”; 

− Sítio da Internet da Câmara Municipal e página do Facebook  
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���� Editais afixados na sede do município, nas juntas de freguesia e noutros locais de estilo. 

Uma vez assegurada a reposição da normalidade da vida das pessoas na área afetada por acidente 

grave ou catástrofe, deverá ser declarada a desativação do Plano pela Comissão Municipal de Proteção 

Civil. 

Considerando que até à data de elaboração do presente Plano de Emergência não existe COM, este 

cargo será assumido pelo Comandante de Operações de Socorro (COS), que por sua vez será o 

Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro ou o seu substituto no teatro de 

operações. 

7.2 Critérios para a ativação do Plano  

Os Planos de emergência são ativados quando existe a necessidade de adotar medidas preventivas ou 

especiais de reação que não estejam expressas na atividade normal de proteção civil, ou seja, quando 

existe iminência ou ocorrência de uma situação de acidente grave ou catástrofe, da qual se prevejam 

danos elevados para as populações, bens e ambiente, que justifiquem a adoção imediata de medidas 

excecionais de prevenção, planeamento e informação. 

De acordo com a tipologia dos riscos identificados no território, o PME poderá ser ativado quando se 

verifique simultaneamente duas das seguintes condições:  

� O número de mortos for superior a 50 pessoas; 

� O número de desalojados for superior a 20 famílias; 

� Ocorrência de danos graves em edifícios indispensáveis às operações de emergência de 

proteção civil que impeçam ou dificultem gravemente o funcionamento dos mesmos; 

� Danos nos serviços e infraestruturas (suspensão do fornecimento de água, energias ou 

telecomunicações) durante um período de 3 dias consecutivos; 

� Danos no ambiente (descargas de matérias perigosas em aquíferos ou no solo ou libertação de 

matérias perigosas para a atmosfera) durante um período de 3 dias consecutivos, diminuindo 

este período em função do aumento dos caudais registados ou das quantidades de substâncias 

libertadas, e que afetem a saúde humana e/ou os bens e/ou os ecossistemas de forma grave. 
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Esta tipificação de critérios não impede que o PME seja ativado em outras circunstâncias, 

nomeadamente sempre que haja a necessidade de articular e coordenar operações de socorro 

prestadas por várias forças de proteção civil.  

8 Programa de exercícios 

De forma a testar a operacionalidade do plano, manter a prontidão e assegurar a eficiência de todos os 

agentes de proteção civil e garantir a manutenção da eficácia do plano e das organizações 

intervenientes, devem ser realizados exercícios. 

Conforme o disposto no artigo 9.º da Resolução nº 25/2008 de 18 de julho – Diretiva relativa aos 

critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção 

civil, deverá ser realizado no mínimo um exercício que teste a operacionalidade do plano, no prazo 

máximo de 180 dias após a sua aprovação. Este exercício será do tipo LivEx., isto é, de ordem 

operacional, no qual se desenvolvem missões no terreno, com meios humanos e equipamento, 

permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e capacidades de execução das entidades 

envolvidas. 

A periodicidade destes exercícios será bianual. 


