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SECÇÃO I: 

 

1 – ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTEÇÃO CIVIL EM PORTUGAL 

 

1.1 – ESTRUTURA DA PROTEÇÃO CIVIL 

 

A Proteção Civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e 

Autarquia Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas 

com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a acidente grave ou 

catástrofe, atenuando os seus efeitos e protegendo e socorrendo as pessoas e 

os bens em perigo. 

 

A estrutura de Proteção Civil organiza-se ao nível nacional, regional, distrital e 

municipal, contemplando as seguintes entidades ou órgãos: 

 

- Entidades de Direção: entidades político-administrativas responsáveis pela 

política de Proteção Civil. 

- Órgãos de Coordenação: estruturas não permanentes responsáveis pela 

coordenação da política de Proteção Civil. 

- Órgãos de Execução: organismos técnico-administrativos responsáveis pela 

execução da política de Proteção Civil. 

Em cada um dos níveis existem as seguintes entidades ou órgãos: 

  

 

 Direção: 

 

- Primeiro-Ministro 

- Presidente do Governo Regional 

- Sr.º Ministro da Administração Interna 

- Presidente da Câmara Municipal 
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Coordenação:  

 

- Comissão nacional de Proteção Civil 

- Comissão regional de Proteção Civil 

- Comissão distrital de Proteção Civil 

- Comissão municipal de Proteção Civil 

 

 Execução: 

 

 - Autoridade Nacional de Proteção Civil (com serviços ao nível distrital) 

- Serviço Regional de Bombeiros e Proteção Civil das regiões autónomas 

- Serviço Municipal de Proteção Civil 

 

A nível Municipal o Presidente da Câmara Municipal, no exercício de funções 

de responsável municipal da política de proteção civil, compete declarar a 

situação de alerta de âmbito municipal (art.º 6º da Lei n.º65/2007, de 12 de 

Novembro), assim como 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, com o apoio do Serviço 

Municipal de Proteção Civil e pelos restantes Agentes de Proteção Civil de 

âmbito municipal. 

 

Em cada um dos níveis existem as seguintes entidades ou órgãos de acordo 

com a Lei de bases de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho): 
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Figura 17: Estrutura da Proteção Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A direção política da Proteção Civil depende dos órgãos institucionais do país. 

De acordo com os artigos 31º, 32º, 33º,34º e 35º da Lei de bases da Proteção 

Civil compete aos seguintes órgãos: 

  

Assembleia da República: contribuir, pelo exercício da sua competência 

politica, legislativa, para enquadrar a política de Proteção Civil e para fiscalizar 

a sua execução. 

 

Governo: conduzir a política de Proteção Civil do Governo, pelo que inscreve 

as principais orientações a adaptar ou a propor neste domínio no seu 

Programa. Compete ainda ao Governo informar a Assembleia da República 

 

Nível 

Nacional 

 

Nível 

Distrital 

 

Nível 

Municipal 

Assembleia da República 

Governo 

Primeiro-ministro 

MAI 

 

Ministro da 

Administração Interna 

 

Presidente da Câmara 

CNPC 

Conselho de Ministros 

ANPC 

CDPC 

CMPC SMPC 
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sobre a situação do País no que diz respeito à Proteção Civil, bem como a 

atividade dos organismos e entidades por ela responsáveis. 

 

Conselho de Ministros: definir as linhas gerais da política governamental de 

Proteção Civil, bem como a sua execução; programar e executar os meios 

destinados à execução da Política de Proteção Civil; declarar a "situação de 

calamidade". 

 

Primeiro-Ministro: coordenar e orientar os membros do Governo nos assuntos 

relacionados com a Proteção Civil e garantir o cumprimento das competências 

previstas para o Governo e o Conselho de Ministros. O Primeiro-Ministro pode 

delegar as competências no Ministro da Administração Interna. 

 

Ministro da Administração Interna: declarar a situação de alerta ou a 

contingência para a totalidade ou parte do território nacional; declarar através 

de despacho conjunto com o Primeiro-ministro a "situação de calamidade"; 

requisitar bens ou serviços em despacho conjunto com o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros; Presidir à Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC). 

 

Presidente da ANPC: 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. O CODIS é apoiado pelo 

Centro Distrital de operações de socorro e pelos restantes agentes de Proteção 

Civil de âmbito distrital. 

 

Presidente da Câmara Municipal: responsável municipal pela política de 

Proteção Civil; desencadear, na eminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, as ações de Proteção Civil de prevenção, socorro, assistência e 

reabilitação adequadas a cada caso. O Presidente do Município é apoiado pelo 

Gabinete de Proteção Civil e pelos restantes serviços, agentes, força e 

organismos e entidades de apoio à Proteção Civil de âmbito Municipal. 
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Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC) 

Órgão de coordenação em matéria de proteção civil, cabendo-lhe, entre outras 

matérias, apreciar as bases gerais de organização e funcionamento dos 

organismos e serviços que desempenham funções de proteção civil e apreciar 

os planos de emergência; 

 

A CNPC é presidida pelo Ministro da Administração Interna, delegados de 

ministérios ligados à atividade de proteção civil, o presidente da Autoridade 

Nacional de Proteção 

Civil e representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

Associação Nacional de Freguesias, Liga dos Bombeiros Portugueses e 

Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais. 

 

Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) 

Órgão responsável, a nível distrital, pelo acionamento dos planos distritais de 

emergência de proteção civil e sua elaboração, por promover a realização de 

exercícios e simulacros, e pelo acompanhamento das políticas diretamente 

ligadas ao sistema de proteção civil desenvolvidas por agentes públicos; 

Fazem parte integrante das CDPC o comandante operacional distrital, as 

entidades dos serviços centralizados dos ministérios com responsabilidades de 

proteção civil, responsáveis máximos pelas forças e serviços de segurança 

existentes no distrito, um representante do INEM, três representantes dos 

municípios do distrito e um representante da Liga dos Bombeiros Portugueses 

e da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. 

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL DE ALANDROAL (ÓRGÃOS DE 

COORDENAÇÃO) 
 

As competências desta comissão são as previstas para as comissões distritais, 

no entanto adaptadas à escala municipal; 

Fazem parte integrante da CMPC: 

- Presidente da Câmara  

- Bombeiros Voluntários de Alandroal  

- GNR de Alandroal  
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- Centro de Saúde de Alandroal  

- Agrupamento de Escolas de Alandroal  

- Direção Regional da Segurança Social  

- Diretor do Hospital Espirito Santo – Évora 

- Autoridade de Saúde do Municipio 

 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 

A ANPC é um serviço central de natureza operacional, da administração direta 

do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património 

próprio, na dependência do membro do Governo responsável pela área da 

Administração Interna; 

 

A ANPC tem por missão planear, coordenar e executar a política de proteção 

civil, designadamente na prevenção e socorro de populações e de 

superintendência da atividade dos bombeiros. 

 

A Autoridade Nacional de Proteção Civil é dirigida por um presidente, 

coadjuvado por três diretores nacionais. 

 

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 

Órgão responsável pelas atividade de proteção civil no âmbito municipal, 

nomeadamente, acompanhar a elaboração do plano municipal de emergência 

de proteção civil, inventariar e atualizar permanentemente os meios e recursos 

existentes no concelho, 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. 

 

A estrutura de Proteção Civil integra os seguintes agentes de Proteção Civil, de 

acordo com as suas atribuições próprias: 

-Os corpos de bombeiros; 

-As forças de segurança; 

-As Forças Armadas; 

-As autoridades marítima e aeronáutica; 
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-O INEM e demais serviços de saúde; 

-Os sapadores florestais 

 

Existe um conjunto de entidades com especial dever de cooperação com os 

agentes de Proteção Civil, tais como: 

 

-Associações humanitárias de bombeiros voluntários; 

- Serviços de segurança; 

- Instituto Nacional de Medicina Legal; 

- Instituições de segurança social; 

- Instituições com fins de socorro e de solidariedade; 

- Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria 

e energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente; 

- Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e privadas, 

dos portos e aeroportos. 

 

1.2 – ESTRUTURA DAS OPERAÇÕES 

 

A estrutura de operações está apoiada no Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro (SIOPS), é 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 e funcional. 

 

A estrutura de operações integra os seguintes órgãos: 

 

Coordenação institucional:  

- Centro de coordenação operacional nacional 

- Centro de coordenação operacional distrital 

 

 Comando operacional: 

 - Comando Nacional de Operações de Socorro 

- Comando Distrital de Operações de Socorro 

- Comandante de Corpo de Bombeiros 
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2 – MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

 2.1 – COMPOSIÇÃO, CONVOCAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO CIVIL 

 

A Proteção Civil Municipal de Alandroal tem como objetivos fundamentais, 

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. 

 

As finalidades são 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. 

 

A convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) (via oficio 

para reuniões ordinárias e via telefone para situações de emergência) é da 

responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal. Em caso da sua 

ausência essa competência passará ao seu substituto. 

 

A CMPC é convocada quando: 

A iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe o justifique, ou 

quando se entenda necessário a sua consulta, sobre assuntos relacionados 

com exercícios e treinos. 
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Quadro 9: Comissão Municipal de Proteção Civil 

 Comissão Municipal de Proteção Civil 

 

Convocação 

 

Presidente da Câmara Municipal (via oficio para reuniões 

ordinárias e via telefone para situações de emergência) 

 

 

Composição 

 

 

Presidente da Câmara Municipal 

Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Alandroal 

Um elemento da Guarda Nacional Republicana 

Diretor do Centro de Saúde de Alandroal 

Representante da Direção Regional da Segurança Social 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Alandroal  

Autoridade de Saúde do Município 

Diretor do Hospital Espirito Santo 

 

 

 

 

 

Competências 

 

Acionar a elaboração/revisão do PMEPC, acompanhar a 

sua execução e remeter para aprovação pela Comissão 

Nacional de Proteção Civil; 

 

Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema 

de Proteção Civil que sejam desenvolvidas por agentes 

públicos, determinar o acionamento do plano, quando tal 

se justifique; 

 

Colaborar na realização de exercícios, simulacros ou 

treinos operacionais que contribuam para a eficácia de 

todos os serviços intervenientes em ações de Proteção 

Civil; 

 

Difundir comunicados e avisos à população, entidades e 

instituições, incluindo a comunicação social. 
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2.2 – CRITÉRIOS E ÂMBITO PARA A DECLARAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE ALERTA 

 

De acordo com o art.º 9 da Lei n.º 27/2006, a situação de alerta pode ser 

declarada quando, face à ocorrência ou iminência de ocorrência de algum ou 

alguns dos acontecimentos referidos no art.º 3 da Lei n.º 27/2006, é 

reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou medidas 

especiais de reação. 

 

Ao nível municipal, a competência para a declaração de alerta, cabe, de acordo 

com o art.º 13 da Lei n.º 27/2006, ao Presidente da Câmara Municipal. De 

acordo com o art.º 14 da mesma Lei, o ato que declara a situação de alerta 

menciona expressamente: 

 

a) A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

b) O âmbito temporal e territorial; 

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

 

E, no que respeita ao âmbito material de declaração de alerta, de acordo com o 

art.º 15 da Lei n.º 27/2006, para além das medidas especialmente 

determinadas pela natureza da ocorrência, a declaração de situação, de alerta 

dispõe expressamente sobre: 

 

a) A obrigatoriedade de convocação, consoante o âmbito, da comissão 

municipal; 

b) O estabelecimento dos procedimentos adequados, coordenação técnica e 

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

utilizar; 

c) O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de 

coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança; 

d) A adoção de medidas preventivas adequadas à ocorrência. 

 

 

A declaração da situação de alerta determina uma obrigação especial de 

colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e das 
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televisões, visando a divulgação das informações relevantes relativas à 

situação. 

 

De acordo com o art.º 16 da Lei n.º 27/2006,com as alterações introduzidas 

pela Lei orgânica 1/2011, no art.º 16º, a competência para a situação de 

contingência cabe ao Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil 

 

De acordo com o art.º 19 da Lei n.º 27/2006, a declaração da situação de 

calamidade é da competência do Governo e reveste a forma de resolução do 

Conselho de Ministros. 

Importa referir que a declaração de situação de alerta a nível municipal, não 

implica necessariamente a ativação do plano, sendo a situação inversa 

igualmente verdadeira. Ou seja a ativação do plano não conduz à 

obrigatoriedade de se proceder á declaração de situação de alerta de âmbito 

Municipal por parte do Presidente da Câmara. 

 

Figura 18: Declaração de situações de alerta 
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 2.3 – SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO ALERTA E AVISO 

 

 

2.3 – SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, ALERTA E AVISO 

 

O CDOS de Évora emite comunicados operacionais ou de aviso ao Presidente 

da Câmara quando se verifica a iminência de situações meteorológicas 

adversas, se são de imediato encaminhados para as entidades e organismos 

que poderão ser chamados a intervir. 

 

O Município de Alandroal, por grandes cheias provocadas por barragens, no 

entanto se tais situações se verificarem utilizar-se-á o Sistema de Vigilância e 

Alerta de Recursos Hídricos (SVARH) do Instituto da Água. 

 

No que se refere às temperaturas elevadas o SMPC em estreita colaboração 

com outras entidades, acompanha a situação através do índice de Ícaro 

elaborado pela Direção Geral de Saúde do Ministério da Saúde. 

 

No que concerne aos incêndios florestais, o CDOS de Évora emite 

comunicados diariamente via correio eletrónico para o Gabinete Técnico 

Florestal Intermunicipal com os Índices de Risco de Incêndios, que por sua vez 

são encaminhados para o SMPC. 

 

A vigilância no concelho de Alandroal é feita por voluntários, através do 

programa voluntariado jovem para as florestas em postos de vigia localizados 

em vários pontos do concelho que foram assinalados em parceria com a GNR. 

 

Estes sistemas têm como missão proporcionar 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 
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vulneráveis tenham a capacidade de agir de modo a salvaguardar vidas e a 

proteger bens.  

Os dados recolhidos através destes sistemas de monitorização, serão tidos 

como base para os procedimentos de alerta que permitem notificar as 

autoridades, entidades e organismos da ocorrência de acontecimentos 

suscetíveis de provocar danos em pessoas e bens. 

 

Os sistemas que estão em prática para garantir uma monitorização, alerta e 

aviso dos principais riscos existentes na área territorial do plano, ou seja no 

concelho de Alandroal, são os sistemas de monitorização disponibilizados 

pelas instituições do Estado. 

 

Existem diversos sistemas de monitorização em uso para diferentes tipologias 

de risco: 

 

- Situações meteorológicas adversas – Sistema de Avisos Meteorológicos do 

Instituto Português do mar e Atmosfera; 

- Cheias – Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos do Instituto da 

Água; 

- Onda de calor – Índice Ícaro; 

- Emergências radiológicas –Rede Nacional de Alerta de Radioatividade no 

Ambiente; 

- Fogos florestais – Rede Nacional de Postos de Vigia 

- Sismos – Sistema de avisos do Instituto de Meteorologia. 

 

O alerta será notificado às autoridades, entidades e organismos, segundo a 

iminência ou ocorrência de acontecimentos suscetíveis de provocar danos em 

pessoas e bens. 

 



 PMEPC de Alandroal             ____________________    __                               

Serviço Municipal de Proteção Civil_________________________________________________                     .    103 

Quadro 10: Níveis de alerta e respetivo grau de prontidão e mobilização 

 

A figura seguinte sintetiza a organização do sistema de alerta municipal do 

seguinte modo:  

 

Figura 19: Organização do sistema de alerta  

 

 

 

 

 

Sempre que for recebido no SMPC um comunicado técnico-operacional da 

ANPC/CDOS, são de imediato despoletados sistemas de alerta para uma 

cadeia de pessoas e entidades já previamente estabelecidas (Agentes de 
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Proteção Civil, Entidades de Apoio, Presidentes de Junta de Freguesia, 

Dirigentes Municipais, etc.). 

 

No que concerne ao sistema de monitorização, através da análise da 

informação meteorológica, podem ser criados cenários futuros, dispondo-se, os 

meios de proteção civil, de acordo com esses mesmos cenários. 

 

No que respeita aos sistemas de aviso, existem diversos dispositivos para o 

efeito: sirenes, telefones, viaturas com megafones, estações de rádio locais e 

televisão. Deve ainda ser tomado em atenção a variação de localização da 

população em função do período do dia e do dia da semana aquando de um 

possível acidente, no entanto as formas de aviso da população devem ser 

idênticas. 

 

O aviso à população é feita tem em atenção a necessidade de informação e 

formação das populações com vista à sua sensibilização e prevenção em 

matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades (fase de pré 

emergência) e a informação a prestar à comunidades locais sobre a ocorrência 

verificada, zonas potencialmente perigosas, itinerários de evacuação, postos 

de abrigo para onde se devem dirigir e o que devem levar, bem como as 

outras medidas de autoproteção – segurança pessoal e dos bens (fase de 

emergência). 

 

Se a situação de alerta ocorrer durante o dia útil de trabalho, noite ou durante 

os fins-de-semana, faz variar a localização da população aquando de um 

possível acidente grave ou catástrofe, mas também a forma de poderem 

receber o aviso, pelo que diferentes procedimento de aviso devem ser 

contemplados para diferentes períodos do dia e da semana. 

 

No caso de populações de pequena dimensão o aviso poderá ser feito 

automático através da rede telefónica. 

 Contudo, haverá que ponderar formas de aviso como a emissão de 

mensagens escritas para a população em movimento que está nas suas 

residências ou nos seus locais de emprego. 
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Dado que o aviso à população é uma ação crucial para minorar o número de 

vítimas, e que é difícil que qualquer dos meios selecionados abranja toda a 

população potencialmente afetada, deverá ser prevista a redundância de meios 

de aviso. 

 

No caso do sistema utilizado serem as sirenes da corporação de bombeiros, o 

aviso à população deverá ser feito através de toques intermitentes de cinco 

segundos, durante um minuto. Esta sequência de toques deverá ser repetida 

cinco vezes, intervaladas entre si em um minuto, tal como mostra a figura 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aviso à população poderá ser feito através das rádios locais (Rádio 

Campanário, RC Alentejo, Rádio Renascença Elvas) ou mesmo televisão 

(RTP, SIC e TVI) para uma rápida difusão do aviso. 

 

Dado que o aviso à população é uma ação crucial para minorar o número de 

vítimas, e que é difícil que qualquer dos meios selecionados abranja toda a 

população potencialmente afetada, deverá ser prevista a redundância de meios 

de meios. 

 

O conteúdo informativo do aviso será: 

 

• As zonas potencialmente afetadas; 

• Itinerários de evacuação; 

• Os locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo; 


