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1 – CONCEITOS DE ATUAÇÃO: 

 

O conceito de atuação visa estabelecer os princípios orientadores a aplicar 

numa situação de emergência de proteção civil, definindo a missão, tarefas e 

responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades 

intervenientes e identificando as respetivas regras de atuação. 

 

Deverá ser assegurada a criação das condições favoráveis ao empenhamento 

rápido e eficiente de todos os meios e recursos disponíveis no Concelho. 

 

No uso das competências e responsabilidades que legal e constitucionalmente 

são atribuídas ao Presidente da Câmara no âmbito da Direção e Coordenação 

das operações de proteção civil, na iminência ou ocorrência de Acidente Grave 

ou Catástrofe, com intervenção municipal, é sua intenção: 

 

a) Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência 

e reabilitação adequadas a cada caso; 

 

b) Declarar a situação de alerta de âmbito municipal; 

 
 

c) Pronunciar-se sobre a declaração de alerta de âmbito municipal, quando 

estiver em causa a área do respetivo Município; 

 

d) Dirigir de forma efetiva e permanente os SMPC, tendo em vista o 

cumprimento dos planos e programas estabelecidos e a coordenação 

das atividades a desenvolver no domínio da proteção civil, 

designadamente em operações de socorro e assistência, com especial 

relevo em situações de alerta, contingência e calamidade; 

 
e)  Exercer as demais competências que lhe advenham da lei ou 

regulamento no âmbito da proteção civil municipal. 
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Para a prossecução das suas funções de responsável municipal da política de 

proteção civil, o Presidente da Câmara Municipal é apoiado por uma estrutura 

composta pela Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), Serviço 

Municipal de Proteção Civil (SMPC) e pelos restantes agentes de proteção civil 

de âmbito municipal. 

 

Perante uma situação de acidente grave ou catástrofe é de imediato 

desencadeado um conjunto de ações que permitam criar condições favoráveis 

ao empenhamento rápido e eficiente dos recursos disponíveis, com o intuito de 

resolver ou minimizar os efeitos decorrentes do acidente grave ou catástrofe. 

 

 

 

 

QUADRO 3 – ESTRUTURA INICIAL DE RESPOSTA 
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1.1 – COMISSÕES DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

A Comissão de Proteção Civil do Concelho de Alandroal é o órgão de 

coordenação em matéria de Proteção Civil, sendo composta por elementos que 

auxiliam na definição e execução da política de Proteção Civil, tal como consta 

na Lei de Bases da Proteção Civil e na Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro. 

 

De acordo com o Ponto 2 do art. 3 da Lei n.º65/2007, a comissão municipal de 

proteção civil do Município de Alandroal é constituída por: 

 

a) O presidente da câmara municipal de Alandroal, que preside; 

 

b) O comandante dos bombeiros voluntários de Alandroal; 

 

c) Um elemento da GNR; 

 

d) A autoridade de saúde do município; 

 

e) O Diretor do centro de saúde de Alandroal; 

 
f) O Diretor do Hospital Espírito Santo, EPE - Évora 

 

 

h) Um representante dos serviços de segurança social e solidariedade; 

 

i) Representantes de outras entidades e serviços implantados no município, 

cujas atividades e áreas funcionais possam, de acordo com os riscos 

existentes e as características da região, contribuir para as ações de proteção 

civil. 

 

De acordo com o Ponto 3 do art. 3 da Lei n.º65/2007, são competências da 

comissão municipal de proteção civil as atribuídas por lei às comissões 

distritais de proteção civil que se revelem adequadas à realidade e dimensão 

do município, nomeadamente as seguintes: 

http://www.portaldasaude.pt/portal/servicos/mapa?providerid=233
http://www.portaldasaude.pt/portal/servicos/mapa?providerid=233
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1) Acionar a elaboração do plano municipal de emergência, remetê-lo para 

aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil e acompanhar a sua 

execução; 

 

2) Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique; 

 

3) Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, 

incluindo os órgãos de comunicação social. 

 

4) Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, ao 

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

meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil; 

 

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) está referenciado nos artigos 9º 

e 10º da Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro e é um órgão da dependência 

direta do Presidente da Câmara, ou do Vereador com competências delegadas 

na Proteção Civil, e engloba os vários departamentos da Câmara Municipal – 

dispondo de organigrama próprio, e é responsável pela prossecução das 

atividades de proteção civil no âmbito municipal.  

 

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) da Câmara Municipal de 

Alandroal é responsável pelo planeamento, centralização, tratamento e 

divulgação de toda a informação relativa à proteção civil.  

 

É ainda responsável por:  

- Prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de acidentes 

graves ou catástrofes deles resultantes;  

- Inventariar e atualizar os meios e recursos existentes no Concelho;  

- Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências 

dos riscos naturais e tecnológicos;  
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- Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridos 

no concelho;  

- Acompanhar, elaborar e atualizar o PMEPC;  

- Elaborar todos os planos relevantes em matéria de proteção civil;  

- Preparar e propor a execução de exercícios;  

- Realizar ações de sensibilização;  

- Atuar de imediato em situações de emergência em níveis de alerta de risco 

baixo e moderado;  

-Acionar todos os meios disponíveis na Autarquia em situações de emergência;  

- 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;  

- Socorrer a assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens 

e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público.  

 

As instalações do Serviço Municipal de Proteção Civil são no local de 

funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil, localizada no Edifício 

sede da Câmara Municipal de Alandroal - Praça da Republica. 

 

A localização alternativa para o funcionamento da CMPC é na Rua Dr. Manuel 

Viana Xavier Rodrigues (Edifício Serviço Municipal de Proteção Civil).  
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ESTRUTURA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE 

ALANDROAL 
 

Presidente da Câmara – Dr.ª Mariana Chilra 

 

Bombeiros Voluntários de Alandroal – Comandante Sr. João Pais 

 

GNR de Alandroal – Sargento-ajudante Vítor Rato  

 

Centro de Saúde de Alandroal – Dr. Rui Pereira 

 

Agrupamento de Escolas de Alandroal – Dr. Tomé Laranjinho 

 

Direção Regional da Segurança Social – Dr.ª Mónica Rosinha 

 

Diretor do Hospital Espírito Santo Évora 

 

Autoridade de Saúde do Município  

 

 

 

2 – EXECUÇÃO DO PLANO 

 
 
As operações de proteção civil encontram-se organizadas de acordo com o 

Decreto-Lei 134/2006, de 25 de Julho com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei 114/2011, de 30 de Novembro e pelo Decreto –Lei n.º 72/2013, de 

31 de Maio.que define, que o Sistema Integrado de Operações de Proteção 

Civil (SIOPS) como o conjunto de estruturas, normas e procedimentos que 

asseguram que todos os agentes de proteção civil atuam, no plano 

operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da 

respetiva dependência hierárquica funcional 
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Em caso de ativação do plano municipal de emergência, o diretor do plano é o 

presidente da Câmara Municipal ou “Vereador Substituto Legal” ou quem, por 

ele, for designado. 

 

No desencadear do processo de execução do PMEPC de Alandroal, terão de 

se efetuar e verificar os seguintes procedimentos:  

 

 

 

 

2.1 FASE DE EMERGÊNCIA 

 

Nas primeiras horas após a ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, são 

providenciadas as condições e meios indispensáveis à minimização das 

consequências nefastas que prejudicam os cidadãos, o património e o 

ambiente.  

 

As principais normas e procedimento decorrentes da execução do PMEPC são: 

 

- Difundir instruções preparatórias adequadas à situação; 

 

- Desencadear as operações de socorro e salvamento necessárias; 

 

- Executar as ações e medidas excecionais adequadas à situação; 

 

- Promover a evacuação da população em risco, com especial atenção aos 

doentes e acamados, idosos, crianças, deficientes, animais e outros que se 

encontrem em situações de risco; 

 

- Assegurar os serviços médicos e de transporte de vítimas; 

 

- Acompanhar e coordenar a atuação dos agentes, entidades e organismos 

intervenientes; 

 

             Ativação 
                  do           
              PMEPC 

 

         Convocação  
                      da  
                   CMPC           

           

 

        Declaração ou  
                 não da                
               situação de  
                   Alerta 

 

Acidente grave ou 
catástrofe (ocorrência 
ou iminência de          
ocorrência) 
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- Garantir a manutenção da lei e da ordem nas zonas afetadas; 

 

- Monitorizar e avaliar, em permanência, as condições de segurança nas zonas 

afetadas; 

 

- Cumprir os procedimentos relativos às notificações; 

 

- Solicitar os meios de reforços necessários ao escalão distrital; 

 

- Promover a divulgação de avisos e de informações à população em risco; 

 

- Informar o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora e 

solicitar os apoios e meios de reforço que considere necessários; 

- Difundir, através dos órgãos de comunicação social ou de outros meios, os 

conselhos e medidas de proteção a adotar pelas populações em risco. 

As entidades envolvidas na fase de emergência, face à tipologia do risco que 

conduz à ativação do PMEPC, serão as seguintes: 
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Quadro 4 – Entidades Envolvidas na Fase de Emergência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheias e Inundações

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Juntas de Freguesias

Centro de Saúde de Alandroal

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Seca
SMPC de Alandroal

Bombeiros Voluntários de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Guarda Nacional Republicana

Incêndio Florestal

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal

Juntas de Freguesias

Autoridade de Saúde de Alandroal

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Juntas de Freguesias

Acidentes com 

Transportes de 

Mercadorias Perigosas

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Centro de Saúde de Alandroal

Autoridade de Saúde de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Risco Entidades Envolvidas

Sismo

Juntas de Freguesias

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Centro de Saúde de Alandroal

Autoridade de Saúde de Alandroal

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Órgãos de Comunicação Social

Incêndio Urbano

Ondas de Calor

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Juntas de Freguesias

Centro de Saúde de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Centro de Saúde de Alandroal
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Quadro 5: Entidades a notificar na Fase de Emergência 

 

Na fase de Emergência, a mobilização rápida e eficiente é fundamental, como 

tal deverão utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo 

o estritamente necessário, dar preferência à utilização de meios e recursos 

públicos sobre a utilização de meios e recursos privados e obedecer a critérios 

de proximidade e de disponibilidade na utilização de meios e recursos. 

 

Deverão também ser estabelecidos protocolos de colaboração com as 

entidades detentoras dos meios e recursos, no sentido destes poderem ser 

disponibilizados de forma mais rápida em situação de emergência. 

 

 

 

 

 

Coordenador do SMPC

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alandroal

Um elemento das Guarda Nacional Republicana

Presidente da Câmara Municipal

Presidentes das Juntas de Freguesia do Municipio

Director do Centro de Saúde de Alandroal

Agrupamento de Escolas

Autoridade de Saúde

Representante da Direcção Regional da Segurança Social

Coordenador do SMPC

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alandroal

Um elemento das Guarda Nacional Republicana

Presidente da Câmara Municipal

Presidentes das Juntas de Freguesia do Municipio

Director do Centro de Saúde de Alandroal

Representante da Direcção Regional da Segurança Social

CDOS-ANPC

Tipo de 

situação a 

notificar

Entidades da CMPC

Destinatários
Meios de 

Comunicação

Declaração de 

Situação de Alerta

Telefone, SMS ou Presencial

Fax, Telefone ou SMS

Fax ou e-mail

Telefone, SMS ou Presencial

Entidades da CMPC

CDOS-ANPC

Activação do 

PMEPC
Telefone, SMS ou Presencial

Executivo da Câmara 

Municipal

Presidente da Câmara Municipal, Vice Presidente e 

Vereador,Presidente da Assembleia Municipal
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2.2 FASE DE REABILITAÇÃO 

 

Na fase de reabilitação a CMPC de Alandroal, deverá: 

− Adotar as medidas necessárias à indispensável normalização da vida das 

populações atingidas, procedendo ao restabelecimento, o mais rápido possível, 

dos serviços públicos essenciais, fundamentalmente o abastecimento de água 

e energia ainda que em situação provisória; 

− Promover o regresso das populações, bens e animais deslocados; 

− Promover a demolição, desobstrução e remoção dos destroços ou 

obstáculos, a fim de restabelecer a circulação e evitar perigo de 

desmoronamentos; 

− Proceder ao levantamento e análise dos danos pessoais e materiais 

existentes; 

− Elaborar um relatório final sobre as operações realizadas e a realizar de 

forma a minimizar os impactos causados pelo incidente. 

 

A Câmara Municipal de Alandroal para além das tarefas decorrentes do 

SMPC, assume a montagem, administração e direção de um dispositivo para 

acompanhamento da emergência, em local a designar. Em caso de incêndio 

florestal, o Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, deverá dar apoio técnico, 

no teatro de operações, nomeadamente com a disponibilização de dados de 

informação geográfica da área afetada; 

 

Na fase de reabilitação, face à tipologia do risco que conduziu à ativação do 

PMEPC, as entidades envolvidas serão as seguintes: 
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Quadro 6 – Entidades Envolvidas na Fase de Reabilitação 

 

 

 

 

Risco Entidades Envolvidas

Cheias e Inundações

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

SMPC de Alandroal

Incêndio Urbano

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Juntas de Freguesias

Guarda Nacional Republicana

Sismo

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Centro de Saúde de Alandroal

Autoridade de Saúde de Alandroal

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Juntas de Freguesias

Órgãos de Comunicação Social

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Incêndio Florestal

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Centro Distrital de Segurança social

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Seca

SMPC de Alandroal

Bombeiros Voluntários de Alandroal

Juntas de Freguesias

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Centro Distrital de Segurança social

Guarda Nacional Republicana

Juntas de Freguesias

Centro Distrital de Segurança social

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Ondas de Calor

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

SMPC de Alandroal

Juntas de Freguesias

Guarda Nacional Republicana

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Centro Distrital de Segurança social

Acidentes com Transportes de Mercadorias 

Perigosas

Bombeiros Voluntários de Alandroal

SMPC de Alandroal

Centro de Saúde de Alandroal

Guarda Nacional Republicana

Autoridade de Saúde de Alandroal
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3 – ARTICULAÇÃO E ATUAÇÃO DE AGENTES, ORGANISMOS E ENTIDADES: 

 

3.1 – MISSÃO DOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil são agentes de proteção civil: 

 

- Bombeiros Voluntários de Alandroal; 

- Guarda Nacional Republicana; 

- Centro de Saúde de Alandroal. 

- Autoridade de Saúde de Alandroal 

- INEM 
 

MISSÃO DAS ESTRUTURAS AUTÁRQUICAS 

 

As Juntas de Freguesias promovem a identificação dos munícipes que, tendo 

em conta, nomeadamente as incapacidades de que sofrem ou o local de 

residência, necessitam de atenção especial quanto aos avisos e à informação 

que é prestada ao público e informam o SMPC sobre os munícipes 

identificados, participam localmente na difusão de avisos e informação pública 

às populações, apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de 

acolhimento provisório e procedem ao registo das famílias e dos munícipes aí 

instalados colaboram na avaliação e quantificação dos danos, constituem e 

coordenam postos locais de recenseamento de voluntários, exercem quaisquer 

outras atividades no âmbito das suas competências. 

 

3.1.1 – FASE DE EMERGÊNCIA 

 

 Bombeiros Voluntários de Alandroal 
 

- Asseguram a operacionalidade permanente das sirenes de aviso e o 

cumprimento dos procedimentos de aviso às populações; 

- Coordenam as atividades de socorro e salvamento; 

- Asseguram a operacionalidade permanente dos meios necessários às ações 

de socorro e salvamento, incluindo os equipamentos de comunicações; 
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- Combatem incêndios; 

- Mobilizam os meios próprios necessários à intervenção; 

- Socorrem e transportam os acidentados e doentes, incluindo a urgência pré 

hospitalar, no âmbito do sistema integrado de emergência médica; 

- Colaboram na evacuação secundária para unidades de saúde diferenciadas; 

- Procedem a ações de busca e salvamento; 

- Asseguram a evacuação primária das vítimas. 

- Deverão executar de outras missões com os meios próprios de acordo com 

as determinações do Diretor do Plano, participar nas tarefas decorrentes das 

missões atribuídas à CMPC. 

 

 

 

Centro de Saúde de Alandroal 

 

- Assegura os cuidados sanitários nos centros de acolhimento provisório depois 

da triagem feita pelo INEM; 

- Garante a ligação com os hospitais de evacuação que forem estabelecidos; 

- Coordena a prestação de cuidados médicos às vítimas até ao limite da sua 

capacidade; 

- Colabora nas ações de prestação de cuidados de saúde e socorro nos postos 

de triagem e hospitais de campanha; 

- Garante a evacuação secundária; 

- Organiza o registo de feridos depois de triados pelo INEM. 

 

Autoridade de Saúde de Alandroal 

 

- Fazer cumprir as normas que tenham por objeto a defesa da saúde pública, 

requerendo, quando necessário, o apoio das autoridades administrativas e 

policiais, nomeadamente no que se refere às medidas de prevenção e controlo 

das doenças transmissíveis, nos termos do Plano de Ação Nacional de 

Contingência para as Epidemias; 

- Proceder à requisição de serviços, estabelecimentos e profissionais de saúde 

em caso de epidemias graves e outras situações semelhantes; 



 PMEPC de Alandroal             ____________________    __                               

Serviço Municipal de Proteção Civil_________________________________________________                     .    37 

- Colaborar, dentro da sua área de competência, com as unidades de saúde do 

seu âmbito geodemográfico; 

- Colaborar, dentro da sua área de competência, com o município, em 

atividades conjuntas, definidas em legislação específica; 

- Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei ou que lhe hajam 

sido superiormente delegados ou subdelegados pela autoridade de saúde 

regional; 

- Vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, das Zonas de 

Concentração Local, dos abrigos temporários, dos estabelecimentos e locais 

de utilização pública e determinar as medidas corretivas necessárias à defesa 

da saúde pública; 

 

 

INEM 

- Faz a triagem das vítimas e assegura os cuidados sanitários e o transporte 

das vítimas. 

 

Guarda Nacional Republicana 
 

- Assegura a operacionalidade permanente dos meios necessários à 

manutenção da segurança e evacuação das populações, bem como da 

movimentação e controlo de tráfego; 

- Mantém abertos corredores de circulação destinados à evacuação 

secundária; 

- Controla o acesso aos postos de triagem, assistência pré hospitalar, 

evacuação secundária, locais de reunião de mortos e morgues provisórias; 

- Colabora nas ações de mortuária; 

- Coordena as atividades de ordem pública, movimentação e evacuação; 

- Mobiliza os meios próprios necessários à ordem pública e à movimentação e 

evacuação das populações; 

- Exerce quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências. 

A passagem ao patamar distrital será feita quando se esgotarem meios 

disponíveis a nível Municipal. Compete ao Presidente da Câmara solicitar à 
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Autoridade Distrital de Proteção Civil (Sr.º Ministro da Administração Interna) a 

intervenção de meios distritais.  

 

3.1.2 – FASE DE REABILITAÇÃO 

 

Após uma situação de emergência, cabe aos agentes da Proteção Civil adotar 

as medidas necessárias à rápida normalização da vida das populações 

atingidas, procedendo ao restabelecimento dos serviços públicos essenciais 

(água e energia) e se necessário à neutralização dos efeitos provocados pelo 

acidente no meio envolvente.  

Deverão também proceder ao levantamento e análise dos danos pessoais e 

materiais existentes. 

 

Bombeiros Voluntários de Alandroal 
 

- Colaboram na reposição da normalização da vida das populações atingidas; 

- Executam trabalhos de prevenção e segurança com vista a minimização dos 

efeitos dos acidentes nas áreas afetadas; 

- Desencadeiam ações de rescaldo e de vigilância pós emergência. 

- Apoiam as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento 

provisório, bem como a assistência e bem-estar das populações; 

- Exercem quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências. 

 

Centro de Saúde de Alandroal 

 

- Garante o atendimento e o acompanhamento médico à população atingida 

depois da triagem feita pelo INEM; 

- Colabora na resolução dos problemas de mortuária. 

 

Guarda Nacional Republicana 
 

- Desenvolve ações de prevenção e de investigação das atividades criminosas; 

- Colabora no regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas e na 

reposição da normalidade; 
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- Controla o tráfego rodoviário e as restrições de circulação; 

- Preserva a segurança dos cidadãos e protegem a propriedade; 

- Colabora nas ações de identificação das vítimas, dos desalojados e de 

mortuária; 

 

 

  

3.2 – MISSÃO DOS ORGANISMOS E ENTIDADES DE APOIO: 

 

Os organismos e entidades de apoio têm como função auxiliar numa situação 

de crise, tanto na fase de emergência como na de reabilitação.  

Seguidamente enumeram-se os organismos e entidades de apoio, assim como 

as suas missões. 

 

- Agrupamento de Escolas do Alandroal 
 
- Centro Distrital de Segurança Social de Évora 
 

- Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo 
 

- Direção Regional de Agricultura do Alentejo 
 

- Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 
 

- Órgãos de comunicação social  
 

- Santa Casa da Misericórdia de Alandroal 
 
-Outros Organismos Privados 
 
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alandroal 
 
 
A definição do âmbito de atuação de cada um dos organismos e entidades de 

proteção civil é essencial para que estes se possam articular de forma eficaz e 

otimizada nas ações conjuntas a desenvolver. Todos os organismos e 

entidades intervenientes no PMEPC, quer na fase de emergência quer na fase 

de reabilitação, devem elaborar Relatórios de Situação, Imediatos, Periódicos 

ou Finais, enviando os à CMPC, de forma a mantê-la sempre informada sobre 

a situação e sua evolução, conforme previsto neste PMEPC. 
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3.2.1 – FASE DE EMERGÊNCIA 

 

A missão de todos os serviços e instituições, públicos e privados, é o dever 

especial de cooperação com os agentes de proteção civil nos domínios com 

interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e 

ao ambiente, sempre seguindo o princípio de comando único mencionado pela 

Lei de Bases da Proteção Civil. 

 

Segue-se as principais missões que estão incumbidas aos organismos e 

entidades de apoio no âmbito da proteção civil: 

 

Serviços Municipais 

 

 

- Disponibilizar (na medida das disponibilidades verificadas) os meios pedidos 

pelo COS; 

- Apoiar as ações de evacuação; 

-Cooperar no alojamento da população evacuada; 

- Coordenar as ações de estabilização de infraestruturas, desobstrução de vias, 

remoção de destroços, limpeza de linhas de água; 

- Apoiar a sinalização das estradas e caminhos municipais danificados, assim 

como, vias alternativas; 

-Apoiar as ações de aviso às populações; 

-Proceder, de forma contínua, ao levantamento da situação nas zonas afetadas 

e remeter os dados recolhidos para o Diretor do Plano; 

- Colaborar nas ações de mortuária. 

 

 

 

 

 

 

Missão: 
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Agrupamento de Escolas do Alandroal 

 

 

 

- Exercer assessoria técnica à direção do Plano; 

- Disponibilizar as instalações escolares em situações de acidente grave ou 

catástrofe, sempre que necessário; 

- Sensibilizam a população escolar para as ações de proteção civil. 

- Evacuação da população escolar em caso de emergência, segundo as 

orientações do plano de segurança e emergência da escola; disponibiliza as 

instalações para diversos fins; participa no fornecimento de alimentação; 

organiza ações de educação e informação da população. 

- Apoio técnico e científico permanente à Comissão Municipal de Proteção Civil 

 

 

Centro Distrital de Segurança Social de Évora 

 

 

 

- Apoia as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento provisório, 

bem como a assistência e bem-estar das populações; 

- Colabora na avaliação e quantificação dos danos; 

-Reforça a capacidade de prestação de cuidados de saúde e assistência social; 

- Disponibiliza as instalações para diversos fins de assistência humanitária, de 

acordo com as orientações da CMPC; 

- Planeia o fornecimento de alimentação ao pessoal das equipas de 

intervenção e/ou desalojados; 

-Colabora nas ações de gestão de abrigos, de bem-estar das populações, de 

pesquisa de desaparecidos, de gestão de campos de desalojados e na 

distribuição de bens, roupas e agasalhos. 

-Colabora na receção, seleção e encaminhamento dos Voluntários, de acordo 

com as instruções do CMPC. 

Missão: 

Missão: 
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- Colabora no sistema de recolha de dádivas. 

- Presta assessoria técnica especializada ao Diretor do Plano. 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo 

 

 

 

- Presta assessoria técnica especializada ao Diretor do Plano; 

- Executam com meios próprios as ações que lhes forem atribuídas. 

 

 

Direção Regional de Agricultura do Alentejo 

 

 

- Presta assessoria técnica especializada ao Diretor do Plano; 

- Apoia com os meios próprios as ações de combate a incêndios. 

 

 

Instituto de conservação da Natureza e Florestas 
 

 

- Presta assessoria técnica especializada ao Diretor do Plano; 

- Presta assessoria técnica especializada; 

- Apoia com pessoal e meios próprios as ações de combate a fogos florestais; 

- Procede à abertura e desobstrução de caminhos; 

 

Órgãos de comunicação social  
 
 
 
 
- Têm a tarefa de informar a população da situação de alerta dado pelo 

presidente da Comissão municipal de proteção civil que é o Presidente da 

Câmara Municipal; 

- Informar acerca das medidas de segurança a seguir pela população; 

- Servir de elo de informação para todos os comunicados que o serviço 

municipal de proteção civil considerar necessários emitir. 

Missão: 

Missão: 

Missão: 

Missão: 
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Santa Casa da Misericórdia de Alandroal 

 

 

- Apoia as ações de gestão de abrigos, do bem-estar das populações, de 

gestão de campos de desalojados e na distribuição de bens, roupas e 

agasalhos. 

- Reforça a capacidade de prestação de cuidados de saúde e assistência 

social; 

- Disponibiliza as instalações para diversos fins de assistência humanitária, de 

acordo com as orientações da CMPC; 

- Planeia o fornecimento de alimentação ao pessoal das equipas de 

intervenção e/ou desalojados; 

-Colabora na receção, seleção e encaminhamento dos Voluntários, de acordo 

com as instruções do CMPC. 

-Colabora no sistema de recolha de dádivas 

 

Outros Organismos Privados: 
 
EDP e REN 
 
 

 

- Exercer assessoria técnica especializada à direção do plano; 

- Desenvolver ações de restabelecimento da distribuição de energia elétrica em 

situações de acidente grave ou catástrofe; 

-Mobilizar os meios próprios necessários à intervenção, assegurando o apoio, 

com meios humanos e materiais, para cumprimento das ações que lhe forem 

atribuídas no âmbito das suas competências. 

 

 

 

 

 

 

Missão: 

Missão: 
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Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

 

 

- Apoiar as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento 

provisório, bem como a assistência e bem-estar das populações; 

-Colaborar nas ações de mortuária; 

- Exercer quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências. 

 

 

 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alandroal 
 

 

 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para apoio às ações de emergência; 
 
- Apoiar logisticamente a sustentação das operações, com o apoio do SMPC. 
 

 

 

3.2.2 – FASE DE REABILITAÇÃO 

 

Agrupamento de Escolas do Alandroal  

 

 

- Exercer assessoria técnica à direção do Plano; 

- Disponibilizar as instalações escolares em situações de acidente grave ou 

catástrofe, sempre que necessário; 

-Sensibilizam a população escolar para as ações de proteção civil. 

- Deverá disponibilizar de instalações escolares sempre que solicitadas. 

 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo 

 

 

- Deverá executar com meios próprios as ações que lhes forem atribuídas. 

 

Missão: 

Missão: 

Missão: 

Missão: 
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Direção Regional de Agricultura do Alentejo 

 

 

 

- Deverá prestar assessoria técnica especializada ao Diretor do Plano. 

 

Autoridade Florestal Nacional   

 

 

- Apoia com pessoal e meios próprios as ações de rescaldo a fogos florestais; 

- Procede à abertura e desobstrução de caminhos; 

- Deverá prestar assessoria técnica especializada ao Diretor do Plano. 

 

Órgãos de Comunicação Social 

 

 

-Colaboram na divulgação dos avisos e alertas; 

- Divulgam medidas de autoproteção das populações; 

- Difundem a informação disponível 

 

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal  

 

 

- Deverá apoiar as ações de gestão de abrigos, de bem-estar das populações, 

de pesquisa de desaparecidos, de gestão de campos de desalojados e na 

distribuição de bens, roupas e agasalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

Missão: 

Missão: 

Missão: 

Missão: 
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Outros Organismos Privados 
 
 
EDP e REN 
 
 

-Exercer assessoria técnica especializada à direção do plano; 

- Desenvolver ações de restabelecimento da distribuição de energia elétrica em 

situações de acidente grave ou catástrofe; 

- Mobilizar os meios próprios necessários à intervenção, assegurando o apoio, 

com meios humanos e materiais, para cumprimento das ações que lhe forem 

atribuídas no âmbito das suas competências. 

 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

 

 

- Apoiar as ações de instalação e gestão dos centros de acolhimento 

provisório, bem como a assistência e bem-estar das populações; 

- Colaborar nas ações de mortuária; 

-Exercer quaisquer outras atividades no âmbito das suas competências. 

 

 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alandroal 
 

 

 

- Disponibilizar meios, recursos e pessoal para apoio às ações de emergência; 
 
- Apoiar logisticamente a sustentação das operações, com o apoio do SMPC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Missão: 

Missão: 

Missão: 


