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Seção I 

1 Organização Geral da Proteção Civil em Portugal 

1.1 Estrutura da proteção civil 

A estrutura da proteção civil encontra-se organizada a nível nacional, distrital e municipal de modo 

a garantir que as diferentes entidades com responsabilidades atuem de forma articulada, conforme 

é definido na Lei de Bases da Proteção Civil, Lei nº 27/2006 de 3 de Julho. 

A estrutura da proteção civil é constituída por órgãos de direção política, coordenação política e 

órgãos de execução cada uma com atribuições específicas que variam de acordo com a escala 

administrativa. Assim, a nível municipal, cabe ao Presidente da Câmara Municipal a direção 

política, à CMPC a coordenação política e aos SMPC a execução. 

No município de Oliveira do Bairro a proteção civil está organizada da seguinte forma: 

Presidente da Câmara Municipal, a quem compete: 

- Na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, desencadear as ações de proteção 

civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação; 

- Declarar a situação de alerta de âmbito municipal no todo ou em parte do território; 

- Convocar a CMPC; 

- Assegurar a eficácia e a funcionalidade do SMPC. 

Comissão Municipal de Proteção Civil que assegura que todas as entidades e instituições de 

âmbito municipal imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e assistência 

previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os 

meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto; 

Serviço Municipal de Proteção Civil, a quem compete: 

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

a cenários previsíveis; 

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

centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida relativa à proteção civil municipal; 
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- O serviço prestado no SMPC é de total disponibilidade, pelo que o pessoal que nele exerce 

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

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

pena de incorrer em responsabilidade disciplinar. 

2 Mecanismos da Estrutura de Proteção Civil 

2.1 Composição, Convocação e Competências da Comiss ão Municipal 

de Proteção Civil 

De acordo com a Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, a CMPC de Oliveira do Bairro é constituída 

pelos seguintes elementos:  

� Presidente da Câmara Municipal, que preside; 

� Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro; 

� Comandante do Posto de Oliveira do Bairro; 

� Delegada de Saúde do ACeS Baixo Vouga; 

� Diretor das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de Oliveira do Bairro; 

� Representante do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE; 

� Representante do Centro Distrital da Segurança Social – Serviço Local de Oliveira do 

Bairro; 

� Representante do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e do IPSB; 

� Presidentes das Juntas de Freguesia; 

� Representante dos Agrupamentos de Escuteiros. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil reúne ordinariamente uma vez por ano, de forma a 

garantir o acompanhamento das ações previstas no PME, sendo convocada pelo Presidente da 

Câmara ou, na sua ausência ou impedimento, pelo vereador com o Pelouro da Proteção Civil, via 

postal. 

No Anexo II do Plano encontra-se a listagem dos contactos dos membros da CMPC. 
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2.2 Critérios e Âmbito para a Declaração de Alerta e Contingência  

De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho), a declaração de 

alerta, contingência ou calamidade é emitida quando é necessário adotar medidas preventivas ou 

especiais de reação, na iminência de um acidente grave ou de uma catástrofe. 

Conforme o estipulado no artigo 3.º do mesmo diploma, entende-se: 

� Acidente grave como 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 como 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.  

No âmbito municipal a declaração de situação de alerta é da competência do Presidente da 

Câmara Municipal ou, o seu substituto legal, devendo ser mencionado: 

• A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

• O âmbito temporal e territorial; 

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

A declaração de Situação de Alerta obriga: 

1. À convocação da CMPC; 

2. Ao estabelecimento de procedimentos adequados à coordenação técnica e operacional 

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

3. Ao estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de coordenação da 

intervenção das forças e serviços de segurança; 

4. À adoção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

5.  À colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e das 

televisões, com a estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a 

disponibilizar, visando a divulgação das informações relevantes relativas à situação. 
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6.  À colaboração pessoal, requerida pelas autoridades de proteção civil, por parte de todos 

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

forem dirigidas. 

2.3 Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso  

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

técnicos, que permitem uma eficaz vigilância, um rápido alerta aos agentes de proteção civil e um 

adequado aviso à população, de modo a garantir que, na iminência ou ocorrência de um acidente 

grave ou catástrofe, tanto as entidades intervenientes no plano como as populações vulneráveis 

tenham a capacidade de agir de modo a salvaguardar vidas e a proteger bens. 

O município, na presente data, apenas dispõem de sistemas de monitorização relacionados com a 

defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente através da Rede Nacional de Postos de Vigia 

e equipas de vigilância móvel, ambos da GNR. 

Existem diversos sistemas de monitorização para diferentes tipologias de risco e com diferentes 

escalas, podendo ser de âmbito nacional com aplicação municipal ou de âmbito municipal, como é 

o caso do Sistema de Avisos Meteorológicos (SAM) do Instituto de Meteorologia, I.P. (IM), para 

situações meteorológicas adversas, o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos 

(SVARH) do Instituto da Água (INAG), para cheias, e o índice ÍCARO (Ondas de Calor). 

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

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

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

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

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

para monitorização climatológica.  

Os avisos meteorológicos têm por objetivo avisar as autoridades de proteção civil e a população 

em geral para a ocorrência de situações meteorológicas de risco, que nas próximas 24 horas 

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

emitidos à escala distrital para diferentes parâmetros meteorológicas, segundo uma tabela de 

cores, que reflete o grau de intensidade do fenómeno.  

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: 
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Tabela 17 – Avisos emitidos pelo Instituto de Meteo rologia (Fonte - IM) 

COR DE AVISO SIGNIFICADO 

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 meteorológicas. 

LARANJA 

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

corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as 

orientações da ANPC. 

VERMELHO 

Situação meteorológica de risco extrema. Manter-se regularmente ao 

corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as 

orientações da ANPC.  

 

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

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

agitação marítima. Tendo em conta as diferentes características dos fenómenos meteorológicos, 

incidência e efeitos causados, foram estabelecidos critérios de emissão para cada situação. Caso 

sejam emitidos para duas ou mais situações meteorológicas distintas, com diferentes níveis de 

aviso, o distrito aparecerá com a cor referente ao parâmetro que tem o risco mais elevado. 

O quadro seguinte estabelece os critérios de emissão dos avisos meteorológicos, utilizados pelo 

Instituto de Meteorologia, para o Continente e Arquipélago da Madeira. 
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Tabela 18 – Critérios de emissão de avisos meteorol ógicos (Fonte – IM) 

Aviso Parâmetro  Amarelo  Laranja  Vermelho  Unidade  Notas  

Vento 
Rajada máxima 

do vento 

70 a 90 91 a 130 > 130 km/h  

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

Precipitação 

Chuva/aguaceiros 
10 a 20 21 a 40 > 40 mm/1h 

Milímetros numa 

hora 

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

horas 

Neve 

Queda de neve 
5 a 10 11 a 100 > 100 cm 

Cota (altitude 

>1000 m) 

1 a 5 6 a 30 > 30 cm 
Cota (altitude 

<1000 m) 

Trovoada 

Descargas 

eléctricas 

a) b) c)  

Frequentes e 

dispersas. 

Frequentes e 

concentradas. 

Muito frequentes e 

excessivamente 

concentradas. 

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

Tempo 

quente 

Temperatura 

máxima 31 a 35 * 36 a 38 * > 38 * ºC 

* Duração ≥ 48 

horas 

(Distrito de Aveiro) 

Tempo frio 

Temperatura 

mínima 3 a 1 * 0 a -1 * < -1 * ºC 

* Duração ≥ 48 

horas 

(Distrito de Aveiro) 

Agitação 

marítima 

Altura significativa 

das ondas 

4 a 5 5 a 7 > 7 m  

2 a 3 3 a 5 > 5 m 

Com ondulação de 

Sueste na costa Sul 

do Algarve 

 

O INAG possui um SVARH que apoia nas ações de proteção civil, permitindo aceder em tempo 

real a toda a informação pertinente para a gestão da água e, dentro desta, das situações 
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previsíveis ou declaradas de cheia, apoiada pela informação hidrometeorológica e pela 

capacidade de previsão hidrológica e hidráulica de modelos matemáticos conceptuais.  

O SVARH possui um Sistema de Vigilância e Alerta de Cheias (SAVC), constituído por sensores 

de teletransmissão, modelos hidrológicos e sistemas informáticos de armazenamento e 

disseminação de dados, que permitindo previsões, possibilita o estabelecimento de medidas 

prioritárias para as zonas críticas. 

Face aos dados disponibilizados pelos sistemas de monitorização, estão previstos os 

procedimentos de alerta que permitirão notificar as autoridades, entidades e organismos da 

iminência ou ocorrência de acontecimentos suscetíveis de provocar danos em pessoas e bens.  

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

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

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

alerta aos agentes de proteção civil e aos organismos e entidades de apoio, como comunicação 

que indica que poderá vir a existir ou existe situação de emergência, é dado pelo CDOS de Aveiro 

e é feito preferencialmente através de Comunicados Técnicos Operacionais ou, em caso de 

necessidade, por outros meios, como o telefone, o telemóvel e o rádio, envolvendo o processo de 

acompanhamento da situação.  

Cada estado de alerta do SIOPS compreende procedimentos próprios, nomeadamente:  

� Nível azul: corresponde a situação normal em que não se regista qualquer facto indiciador 

de risco. O acompanhamento é de rotina; 

� Nível amarelo: quando a situação de risco apresenta probabilidades de ser afetada por 

fatores de origem natural, como, por exemplo, uma situação meteorológica adversa, ou 

tecnológica, exigindo a adoção de um grau de acompanhamento mais apertado. É de 

considerar a presença até 25% do pessoal afeto aos SMPC/CMOLB. 

� Nível laranja: quando a situação configura pré-emergência, com o risco de ocorrência de 

acidente grave, tornando previsível a necessidade de afetação parcial ou geral dos meios 

municipais. É de considerar a presença até 50% do pessoal afeto aos SMPC/CMOLB. 

� Nível vermelho: quando a situação de risco está a ser afetada por ocorrência catastrófica 

que torne necessário o empenhamento de todos os meios municipais para 

acompanhamento da situação e previsivelmente, na sua insuficiência e necessidade, o 

recurso a resposta distrital. 
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Aviso à população 

Para o aviso à população funcionar corretamente na fase de emergência é importante que seja 

efetuada uma informação à população anteriormente, numa fase de preparação para a 

emergência.  

Nesta fase de preparação para a emergência, deve ser promovida uma cultura de segurança, com 

o intuito de sensibilizar os cidadãos para as medidas de autoproteção e as formas de colaboração 

com as autoridades sendo, os SMPC responsáveis pela sua sensibilização através, por exemplo, 

folhetos informativos, manuais, cartazes, publicações, sessões de esclarecimento e campanhas 

de sensibilização. 

No que respeita aos sistemas de aviso, o diretor do plano deverá divulgar este risco à população 

seguindo os procedimentos definidos na parte III 4.3 deste plano.  

As comunidades locais devem ser informadas relativamente a: 

• Alerta de perigo; 

• Zonas potencialmente afetadas; 

• Medidas de autoproteção; 

• Itinerários de evacuação; 

• Locais de concentração; 

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

Para realizar o aviso às populações serão utilizados: 

- Sirene do quartel de bombeiros, sendo que um toque contínuo de 2 minutos significará um 

recolher às habitações e um toque intermitente de 2 minutos a deslocação das populaç~oes para 

os locais de concentração; 

- Telefones e telemóveis; 

- Estação de rádio local; 

- Viaturas com megafones. 

 


