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PARTE IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

SECÇÃO – I 

 

1. ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTECÇÃO CIVIL EM PORTUGAL  

 

A Lei nº 27/2006, de 3 de Julho, que aprova a Lei de Bases de Protecção Civil, define a 

protecção civil como a actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, 

pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos 

colectivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofes, atenuar os seus efeitos e proteger 

e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. 

É uma actividade de carácter permanente, multidisciplinar e plurissectorial, cabendo a todos 

os órgãos e departamentos de Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua 

execução e às entidades privadas assegurar a necessária cooperação. 

 

- Objectivos Fundamentais da Protecção Civil Municipal 

De acordo com o n.º 1, do artigo 2.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, os objectivos 

fundamentais da Protecção Civil Municipal são: 

• Prevenir no território municipal os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe deles resultantes; 

• Atenuar na área do município os riscos colectivos e limitar os seus efeitos no caso das 

ocorrências descritas na alínea anterior; 

• 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 afectadas por acidente 

grave ou catástrofe. 
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- Domínios de actuação da actividade da Protecção Civil Municipal 

Segundo o n.º 2, do artigo 2.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, a actividade da 

protecção civil municipal exerce-se nos seguintes domínios: 

• Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos colectivos do município; 

• Análise permanente das vulnerabilidades municipais perante situações de risco; 

• Informação e formação das populações do município, visando a sua sensibilização em 

matéria de autoprotecção e de colaboração com as autoridades; 

• 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 presentes no município; 

• Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, ao 

nível municipal; 

• Estudo e divulgação de formas adequadas de protecção dos edifícios em geral, de 

monumentos e de outros bens culturais, de infra-estruturas, do património arquivístico, 

de instalações de serviços essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais 

existentes no município; 

• Previsão e planeamento de acções atinentes à eventualidade de isolamento de áreas 

afectadas por riscos no território municipal. 

A Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, tem como principal objectivo reorganizar a estrutura de 

Protecção Civil a nível nacional, distrital e municipal, de modo a garantir que as diferentes entidades 

com responsabilidades no âmbito da protecção civil actuam de forma articulada.  

Neste sentido clarifica-se nos pontos seguintes a actual estrutura nacional de protecção civil 

definida na Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, assim como a estrutura das operações do Sistema 

Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) definida pelo Decreto-Lei n.º 134/2006, de 

25 de Julho, na sua actual redacção. 
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1.1. Estrutura de Protecção Civil 

 

A estrutura de protecção civil, segundo a Lei de Bases de Protecção Civil (Lei n.º 27/2006, de 

3 de Julho) e o Dispositivo Integrado de Operações de Protecção e Socorro (ANPC, 2010), organiza-se 

ao nível nacional, regional e municipal e é constituída por: 

• Estrutura de direcção política 

• Estrutura de coordenação politica; 

• Estrutura de coordenação institucional; 

• Estrutura de comando operacional. 

 

As estruturas de direcção política compreendem: 

• A nível nacional - o Primeiro-Ministro (ou o Ministro da Administração Interna por 

delegação do Primeiro-Ministro); 

• A nível distrital – o Comandante Operacional Distrital (CODIS) 

• A nível municipal – o Presidente da Câmara Municipal 

 

As estruturas de coordenação política incluem: 

• A nível nacional – a Comissão Nacional de Protecção Civil; 

• A nível distrital – a Comissão Distrital de Protecção Civil; 

• A nível municipal – a Comissão Municipal de Protecção Civil. 

 

As estruturas de coordenação institucional envolvem: 

• A nível nacional – o Centro de Coordenação Operacional Nacional; 

• A nível distrital – o Centro de Coordenação Operacional Distrital; 

• A nível municipal – a Comissão Municipal de Protecção Civil. 
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As estruturas de comando operacional envolvem: 

• A nível nacional – o Comando Nacional de Operações de Socorro; 

• A nível distrital – o Comando Distrital de Operações de Socorro; 

• A nível municipal – o Comandante Operacional Municipal; 

• A nível da área de actuação de corpo de bombeiros – o Comandante do Corpo de 

Bombeiros; 

• A nível do teatro de operações – o Comandante das Operações de Socorro. 

 

1.1.1.  Estrutura de decisão política 

 

Relativamente à direcção política da protecção civil é de referir, como órgãos decisores, a 

Assembleia da República e o Governo que, segundo a Lei de Bases da Protecção Civil, possuem 

competências ao nível político, legislativo e financeiro, nomeadamente, o enquadramento da política 

de protecção civil e fiscalização da sua execução e a definição das principais orientações. 

O Primeiro-Ministro é responsável pela direcção política de protecção civil competindo-lhe, 

especificadamente, coordenar e orientar a acção dos membros do Governo nos assuntos 

relacionados com a protecção civil e garantir o cumprimento das competências previstas para o 

Conselho dos Ministros; 

Importa ainda referir, no que respeita à actividade de direcção do Primeiro-Ministro, que 

esta se processa muitas das vezes em sede de Conselho de Ministros. A este órgão compete, de 

acordo com o n.º 2, do artigo 32.º, da Lei de Bases de Protecção Civil: 

• Definir as linhas gerais da política governamental de protecção civil, bem como a sua 

execução; 

• Programar e assegurar os meios destinados à execução da política de protecção civil; 

• Declarar a situação de calamidade; 

• Adoptar, no caso previsto no ponto anterior, as medidas de carácter excepcional 

destinadas a repor a normalidade das condições de vida nas zonas atingidas; 

• Deliberar sobre a afectação extraordinária dos meios financeiros indispensáveis à 

aplicação das medidas previstas no ponto anterior.  
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As competências do Primeiro-ministro, acima apresentadas, podem ser por este delegadas 

no Ministro da Administração Interna que acumula com as seguintes competências:   

• Declarar a situação de alerta ou 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 por despacho conjunto com o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros; 

• Presidir à Comissão Nacional de Protecção Civil (CNPC). 

 

Ao nível municipal, a entidade responsável pela coordenação da política de Proteção Civil é a 

Comissão Municipal de Proteção Civil, uma estrutura não permanente. 

 

- Comissão Municipal de Proteção Civil 

As competências destas comissões são as previstas para as comissões distritais a adequadas 

à realidade do município. 

Integram as Comissões Municipais de Protecção Civil (CMPC), o presidente da Câmara 

Municipal, o Comandante Operacional Municipal (COM), um elemento de cada força de segurança e 

dos Corpos de Bombeiros existente no município, a autoridade de saúde do município, o dirigente 

máximo da unidade de saúde local, um representante dos serviços de segurança social e 

solidariedade e representantes de outras entidades, um elemento do exército que poderão 

contribuir em acções de protecção civil. 

 

O Organismo técnico-administrativo responsável pela execução da política de Proteção Civil 

no Município é o Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 

- Serviço Municipal de Protecção Civil 

Órgão que tem por responsabilidade a prossecução das actividades de protecção civil no 

âmbito municipal, nomeadamente, acompanhar a elaboração do Plano Municipal de Emergência de 

Protecção Civil (PMEPC), inventariar e actualizar permanentemente os meios e recursos existentes 

no concelho, planear o apoio logístico a prestar às vitimas e às forças de socorro em situação de 
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emergência, promover campanhas de informação e sensibilização e colaborar na elaboração e 

execução de treinos e simulacros. 

O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) é dirigido pelo Presidente da Câmara 

Municipal, com faculdade de delegação no vereador por si designado. 

A Figura 16 representa esquematicamente a estrutura nacional de protecção civil definida 

pela Lei de Bases de Protecção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho). 

 

 

Figura 17 - Esquema da Estrutura Nacional de Proteção Civil 

 

 

Legenda: 

CNPC – Comissão Nacional de Protecção Civil; CCON – Centro de Coordenação Operacional Nacional; CNOS – 

Comando Nacional de Operações de Socorro; CODIS – Comandante Operacional Distrital; CDPC – Comissão 

Distrital de Protecção Civil; CMPC – Comissão Municipal de Protecção Civil; SMPC – Serviço Municipal de 

Protecção Civil 
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Tabela 22 - Competências das diferentes Entidades e Órgãos que compõem a Direcção Política da 
Estrutura Nacional de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho; Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 
de Novembro) 

Entidade/órgãos Competências 

Primeiro-Ministro 

Responsável pela direcção da politica de protecção civil, competindo-lhe: 

 Coordenar e orientar a acção dos membros do Governo nos assuntos 
relacionados com a protecção civil; 

 Garantir o cumprimento das competências previstas no artigo 32.º da Lei de 
Bases de Protecção Civil. 

Presidente da 
ANPC/Comandante 

Operacional Distrital 

Compete ao presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil exercer, ou 
delegar, as competências de, no âmbito distrital: 

 Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 
acções de protecção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 
adequadas em cada caso. 

Presidente da Câmara 
Municipal 

Compete ao presidente da câmara municipal, no exercício de funções de 
responsável municipal da política de protecção civil: 

 Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 
acções de protecção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 
adequadas em cada caso. 
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Tabela 23 - Competências das diferentes Entidades e Órgãos que compõem a Coordenação Política 
da Estrutura Nacional de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho) 

Entidade/órgãos Competências 

Comissão Nacional de 
Protecção Civil 

 

A Comissão Nacional de Protecção Civil é o órgão de coordenação em matéria de 
protecção civil, competindo-lhe: 

• Garantir a concretização das linhas gerais da política governamental de 
protecção civil em todos os serviços da administração; 

• Apreciar as bases gerais da organização e do funcionamento dos organismos e 
serviços que, directa ou indirectamente, desempenhem funções de protecção 
civil; 

• Apreciar os acordos ou convenções sobre cooperação internacional em matéria 
de protecção civil; 

• Apreciar os planos de emergência de âmbito nacional, distrital ou municipal; 
• Dar parecer sobre os planos de emergência elaborados pelos Governos das 

Regiões Autónomas; 
• Adoptar mecanismos de colaboração institucional entre todos os organismos e 

serviços com responsabilidades no domínio da protecção civil, bem como 
formas de coordenação técnica e operacional da actividade por aqueles 
desenvolvida, no âmbito específico das respectivas atribuições estatutárias; 

• Proceder ao reconhecimento dos critérios e normas técnicas sobre a 
organização do inventário de recursos e meios, públicos e privados, 
mobilizáveis ao nível local, distrital, regional ou nacional, em caso de acidente 
grave ou catástrofe; 

• Definir os critérios e normas técnicas sobre a elaboração de planos de 
emergência; 

• Definir as prioridades e objectivos a estabelecer com vista ao escalonamento de 
esforços dos organismos e estruturas com responsabilidades no domínio da 
protecção civil, relativamente à sua preparação e participação em tarefas 
comuns de protecção civil; 

• Aprovar e acompanhar as iniciativas públicas tendentes à divulgação das 
finalidades da protecção civil e à sensibilização dos cidadãos para a 
autoprotecção e para a colaboração a prestar aos organismos e agentes que 
exercem aquela actividade; 

• Apreciar e aprovar as formas de cooperação externa que os organismos e 
estruturas do sistema de protecção civil desenvolvem nos domínios das suas 
atribuições e competências específicas.  

• Desencadear as acções previstas nos planos de emergência e assegurar a 
conduta das operações de protecção civil deles decorrentes; 

• Possibilitar a mobilização rápida e eficiente das organizações e pessoal 
indispensáveis e dos meios disponíveis que permitam a conduta coordenada 
das acções a executar; 

• Formular junto do Governo pedidos de auxílio a outros países e às organizações 
internacionais, através dos órgãos competentes; 

• Determinar a realização de exercícios, simulacros ou treinos operacionais que 
contribuam para a eficácia de todos os serviços intervenientes em acções de 
protecção civil; 

• Difundir os comunicados oficiais que se mostrem adequados às situações 
previstas na presente lei. 
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Tabela 24 - Competências das diferentes Entidades e Órgãos que compõem a Coordenação Política, 
ao nível distrital e municipal, da Estrutura Nacional de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de 
Julho) 

Entidade/órgãos Competências 

Comissão Distrital de 
Protecção Civil 

Compete à comissão distrital de protecção civil: 

 Accionar a elaboração, acompanhar a execução e remeter para aprovação pela 
Comissão Nacional os planos distritais de emergência; 

 Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de protecção civil que 
sejam desenvolvidas por agentes públicos; 

 Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique; 

 Promover a realização de exercícios, simulacros ou treinos operacionais que 
contribuam para a eficácia de todos os serviços intervenientes em acções de 
protecção civil. 

Comissão Municipal de 
Protecção Civil 

As competências das comissões municipais são as previstas para as comissões 
distritais adequadas à realidade e dimensão do município. 
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Tabela 25 - Competências dos Serviços Municipais de Proteção Civil (Lei n.º 65/2007, de 12 de 
Novembro)  

Entidade/órgãos Competências 

Serviço Municipal de 
Protecção Civil 

• Acompanhar a elaboração e actualizar o Plano Municipal de Emergência e os 
Planos Especiais, quando estes existam; 

• Assegura a funcionalidade e a eficácia da estrutura do Serviço Municipal de 
Protecção Civil; 

• Inventariar e actualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos 
existentes no concelho, com interesse para o Serviço Municipal de Protecção 
Civil; 

• Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análises e consequências 
dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que possam afectar o município, em 
função da magnitude estimada e do local previsível da sua ocorrência, 
promovendo a sua cartografia de modo a prevenir, quando possível, a sua 
manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos das suas consequências 
previsíveis; 

• Manter informação actualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas 
no município, bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência, 
às medidas adoptadas para fazer face às respectivas consequências e às 
conclusões sobre o êxito ou insucesso das acções empreendidas em cada caso; 

• Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em situação 
de emergência; 

• Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a accionar em situação de 
emergência; 

• Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execução de 
exercícios e simulacros que contribuam para uma actuação eficaz de todas as 
entidades intervenientes nas acções de protecção civil; 

• Estudar as questões de que vier a ser incumbido propondo as soluções que 
considere mais adequadas. Propor medidas de segurança face aos riscos 
inventariados; 

• Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 
• Elaborar projectos de regulamentação de prevenção e segurança; 
• Realizar acções de sensibilização para questões de segurança, preparando e 

organizando as populações face aos riscos e cenários previsíveis; 
• Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a 

segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos específicos em 
cenários prováveis previamente definidos; 

• Fomentar o voluntariado em protecção civil; 
• Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes que 

integram o Serviço Municipal de Protecção Civil destinada à divulgação pública 
relativa a medidas preventivas ou situações de catástrofe; 

• Promover e incentivar acções de divulgação sobre protecção civil junto dos 
munícipes com vista à adopção de medidas de autoprotecção; 

• Indicar na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orientações, 
medidas preventivas e procedimentos a ter pela população para fazer face à 
situação; 

• Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do presidente da 
Câmara Municipal ou Vereador com competência delegada. 
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 A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) é um serviço central, da administração 

directa do Estado, que tem por missão planear, coordenar e executar a política de protecção civl, 

designadamente na prevenção e reacção a acidentes graves e catástrofes, de protecção e socorro de 

populações e de superintendência da actividade dos bombeios, bem como assegurar o planeamento 

e coordenação das necessidades nacionais na área do planeamento civil de emergência com vista a 

fazer face a situações de crise ou de guerra. 

 

Tabela 26 – Atribuições da Autoridade Nacional de Protecção Civil 

Entidade Atribuições 

Autoridade Nacional de 
Protecção Civil 

No âmbito da previsão e gestão de risco e planeamento de emergência: 

• Assegurar a actividade de planeamento civil de emergência para fazer face, em 
particular, a situações de acidente grave, catástrofe, crise ou guerra; 

• Contribuir para a definição da política nacional de planeamento civil de 
emergência 

• Promover o levantamento, previsão e avaliação dos riscos colectivos de origem 
natural ou tecnológica e o estudo, normalização e aplicação de técnicas 
adequadas de prevenção e socorro; 

• Organizar um sistema nacional de alerta e aviso; 
• Proceder à regulamentação, licenciamento e fiscalização no âmbito da 

segurança contra incêndios; 
• Assegurar a articulação dos serviços públicos ou privados que devam 

desempenhar missões relacionadas com o planeamento civil de emergência, a 
fim de que, em situação de acidente grave, catástrofe, crise ou guerra, se 
garanta a continuidade da acção governativa, a protecção das populações e a 
salvaguarda do património nacional. 

No âmbito da actividade de protecção e socorro: 

• Garantir a continuidade orgânica e territorial do sistema de comando de 
operações de socorro; 

• Acompanhar todas as operações de protecção e socorro, nos âmbitos local e 
regional autónomo, prevendo a necessidade de intervenção de meios 
complementares; 

• Planear e garantir a utilização, nos termos da lei, dos meios públicos e privados 
disponíveis para fazer face a situações de acidente grave e catástrofe; 

• Garantir a disponibilidade dos meios aéreos necessários ao desempenho das 
atribuições cometidas ao Ministério da Administração Interna; 

• Assegurar a coordenação horizontal de todos os agentes de protecção civil e as 
demais estruturas e serviços públicos com intervenção ou responsabilidades de 
protecção e socorro. 
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1.2. Estrutura das Operações  

 

A nível nacional das operações de protecção e socorro encontram-se enquadradas pelo 

Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, que define o Sistema Integrado de Operações de Protecção 

e Socorro (SIOPS). Este consiste num conjunto de estruturas, normas e procedimentos de natureza 

permanente e conjuntural que asseguram que todos os agentes de protecção civil actuam, no plano 

operacional, articuladamente sob um comando único, sem prejuízo da respectiva dependência 

hierárquica e funcional. 

O SIOPS visa responder a situações de iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, baseado no principio de comando único em estruturas de coordenação institucional, 

onde se compatibilizam todas as instituições necessárias para fazer face a acidentes graves e 

catástrofes, e em estruturas de comando operacional que, no âmbito das competências à Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC), agem perante a iminência ou ocorrência de acidentes graves em 

ligação com outras forças que dispõem de comando próprio (por exemplo, policia de segurança 

pública, exército, etc.). 

 

1.2.1. Estruturas de Coordenação Institucional  

 

A coordenação institucional é assegurada, a nível nacional e ao nível de cada distrito, pelos 

centros de coordenação operacional (CCO) que integram representantes das entidades cuja 

intervenção se justifica em função de cada ocorrência em concreto. 

Os centros de coordenação operacional são responsáveis pela gestão da participação 

operacional de cada força ou serviço nas operações de socorro a desencadear.  

São atribuições dos CCO, designadamente: 

• Assegurar a coordenação dos recursos e do apoio logístico das operações de socorro, 

emergência e assistência realizadas por todas as organizações integrantes do SIOPS; 

• Proceder à recolha de informação estratégica, relevante para as missões de protecção e 

socorro, detida pelas organizações integrantes dos CCO, bem como promover a sua 

gestão; 
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• Recolher e divulgar, por todos os agentes em razão da ocorrência e do estado de 

prontidão, informações de carácter estratégico essencial à componente de comando 

operacional táctico; 

• Informar permanentemente a autoridade política respectiva de todos os factos relevantes 

que possam gerar problemas ou estrangulamentos no âmbito da resposta operacional; 

• Garantir a gestão e acompanhar todas as ocorrências, assegurando uma resposta 

adequada no âmbito do SIOPS. 

A Comissão Nacional de Protecção Civil aprova o regulamento de funcionamento do Centro 

de Coordenação Operacional Nacional e dos centros de coordenação operacional distrital, que prevê, 

designadamente, as formas de mobilização e de articulação entre as entidades integrantes dos COS, 

as relações operacionais com o Comando Nacional de Operações de Socorro e os comandos distritais 

de operações de socorro, a existência de elementos de ligação permanente, bem como a recolha e 

articulação da informação necessária à componente operacional. 

 

Centro de Coordenação Operacional Nacional 

 

• O Centro de Coordenação Operacional Nacional, adiante designado por CCON, assegura 

que todas as entidades e instituições de âmbito nacional imprescindíveis às operações de 

protecção 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. 

• O CCON íntegra representantes da Autoridade Nacional de Protecção Civil, da Guarda 

Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, do Instituto Nacional de 

Emergência Médica, do Instituto de Meteorologia e da Direcção-Geral dos Recursos 

Florestais e de outras entidades que cada ocorrência em concreto venha a justificar. 

• O CCON pode ainda integrar um elemento das Forças Armadas desde que estejam 

empenhados nas operações de protecção e socorro, emergência e assistência meios 

humanos e materiais a estas solicitados. 

• O CCON é coordenado pelo presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil, 

podendo este fazer-se substituir pelo comandante operacional nacional da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil. 

• A Autoridade Nacional de Protecção Civil garante os recursos humanos, materiais e 

informacionais necessários ao funcionamento do CCON. 
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Centros de coordenação operacional distrital 

 

• Os centros de coordenação operacional distrital, adiante designados por CCOD, 

asseguram que todas as entidades e instituições de âmbito distrital imprescindíveis às 

operações de protecção 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. 

• Os CCOD integram, obrigatoriamente, representantes da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança 

• Os CCOD integram, obrigatoriamente, representantes da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, do 

Instituto Nacional de Emergência Médica e do Instituto da Conservação da Natureza e 

Florestas e das demais entidades que cada ocorrência em concreto venha a justificar. 

• Os CCOD podem ainda integrar um elemento das Forças Armadas desde que estejam 

empenhados nas operações de protecção e socorro, emergência e assistência meios 

humanos e materiais a estas solicitados. 

• Os CCOD são coordenados pelos comandantes operacionais distritais da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil. 

• Os CCOD garantem uma avaliação distrital e infradistrital em articulação com as entidades 

políticas e administrativas de âmbito municipal. 

• Compete à Autoridade Nacional de Protecção Civil garantir os recursos humanos, 

materiais e informacionais necessários ao funcionamento do CCOD. 
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2. MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL 

 

A Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC) é o órgão de coordenação em matéria de 

protecção civil ao nível do município, é convocada pelo Presidente da Câmara Municipal.  

 

2.1. Composição, Convocação e Competências da Comissão de Protecção Civil 

 

- Composição e convocação da Comissão Municipal de Protecção Civil 

Em cada município existe uma Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), organismo que 

assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de 

protecção 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. 

Integram a Comissão Municipal de Protecção Civil: 

• O Presidente da Câmara Municipal, ou o Vereador com a competência delegada, que 

preside; 

• O Comandante Operacional Municipal; 

• Comandantes dos Corpos de Bombeiros presentes no Concelho de Alcobaça ou seus 

substitutos legais; 

• Comandantes de cada uma das forças de segurança presentes no Concelho de Alcobaça 

ou seus substitutos legais (GNR, PSP, AMN/PM); 

• A Autoridade de Saúde do Município;  

• Um representante do Exército; 

• Um representante do ICNF; 

• Um representante dos agrupamentos de Escuteiros; 

• O dirigente máximo da Unidade da Saúde local ou o director do Centro de Saúde e o 

Director do Hospital da área de influência do Município, designados pelo Director-Geral 

de Saúde; 

• Um representante dos Serviços de Segurança Social e Solidariedade; 
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• Os representantes de outras entidades e serviços implantados no Município, cujas 

actividades e áreas funcionais possam, de acordo com os riscos existentes e as 

características do concelho de Alcobaça, contribuir para as acções de Protecção Civil. 

 

- Competências da Comissão Municipal de Protecção Civil 

São competências das comissões municipais de protecção civil são as atribuídas por lei às 

comissões distritais de protecção civil que se revelem adequadas à realidade e dimensão do 

município, designadamente as seguintes: 

• Solicitar a realização do Plano Municipal de Emergência, acompanhar a sua execução, e 

remetê-lo para aprovação pela Comissão Nacional de Protecção Civil; 

• Acompanhar as políticas directamente ligadas ao sistema de Protecção Civil que sejam 

desenvolvidas por agentes públicos; 

• Determinar o accionamento dos planos, quando tal se justifique; 

• Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, ao nível 

Municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios 

necessários ao desenvolvimento das acções de Protecção Civil; 

• Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo os 

órgãos de comunicação social. 

• As deliberações da Comissão Municipal de Protecção Civil só serão validas quando 

aprovadas por maioria dos membros presentes. 

• A proposta do Plano Municipal de Emergência deve ser aprovada por maioria qualificada 

de dois terços dos membros permanentes em efectividade de funções. 

 

  É de realçar que é fundamental que as entidades e instituições de âmbito municipal, que 

compõem a CMPC, realizem frequentemente reuniões que permitam acompanhar, conhecer e 

definir estratégias conjuntas de acção. Através destas reuniões será ainda possível a 

responsabilização perante todos os constituintes da CMPC, de cada uma das entidades sobre as 

acções que deve desenvolver no âmbito do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de 

Alcobaça, assim como possibilitará a apresentação e discussão de propostas relacionadas com as 

problemáticas do concelho ao nível da protecção civil. 
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2.2. Critérios e âmbito para a Declaração das situações de Alerta, Contingência ou 

Calamidade 

 

As declarações de situações de alerta, contingência ou calamidade são mecanismos à 

disposição das autoridades políticas de protecção civil para potenciar a adopção de medidas 

preventivas ou reactivas a desencadear na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou 

catástrofe. Tal declaração é realizada de acordo com a natureza dos acontecimentos a prevenir ou 

enfrentar e a gravidade e extensão dos seus efeitos actuais ou potenciais. 

Das situações acima mencionadas apenas a situação de alerta é utilizada pelas autoridades 

políticas a nível municipal. Assim, é importante explicar quais os critérios e circunstâncias 

fundamentadoras para ser declarada a situação de alerta de âmbito municipal. 

Neste âmbito, a situação de alerta será declarada face à ocorrência ou iminência de 

ocorrência de um acidente grave ou catástrofe em que se verifique a necessidade de adoptar 

medidas preventivas ou medidas especiais de reacção definidos no artigo 3º da Lei de Bases da 

Protecção Civil (Lei n.º 27/2006): 

• Acidente Grave – “É um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no 

tempo e no espaço, susceptível de atingir as pessoas e outros seres vivos, bens ou o 

ambiente”; 

• Catástrofe – “É o acidente grave ou série de acidentes graves susceptíveis de provocarem 

elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas afectando intensamente as 

condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na totalidade do território 

nacional”. 

Os poderes para declarar a situação de alerta, contingência ou de calamidade, encontram-se 

circunscritos pelo âmbito territorial de competência dos respectivos órgãos (artigo 8.º). 

Deste modo, cabe ao Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça declarar a situação de 

alerta de âmbito municipal (artigo 13.º), face à ocorrência ou iminência de ocorrência de algum 

acidente grave onde é reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e ou medidas 

especiais de reacção. A respectiva declaração inclui a menção da aatureza do acontecimento que 

originou a situação declarada, o âmbito temporal e territorial e a estrutura de coordenação e 

controlo dos meios e recursos a disponibilizar. 
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A declaração da situação de alerta implica: 

• Obrigatoriedade de convocação da CMPC; 

• Estabelecimento dos procedimentos adequados à coordenação técnica e operacional dos 

serviços e agentes de protecção civil; 

• Estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de coordenação da 

intervenção das forças e serviços de segurança; 

• Adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

• Obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social 

Em termos esquemáticos a declaração de situação de alerta traduz-se no processo 

apresentado na Figura 18. 
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Figura 18 - Declaração de Situação de Alerta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento 

Informação 

Avaliação 

Alerta 

Presidente da Câmara Municipal 
declara situação de alerta 

(Art. 6.º Lei n.º 65/2007 de 12 
Novembro) 

 

SMPC 

Agentes de 
Protecção Civil  

Articulados 
operacionalmente 

SIOPS 

 Adopção de medidas preventivas e ou medidas especiais de reacção 

(Art. 9.º, Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho); 

 Na decisão da declaração deste acto menciona-se expressamente: 

- 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. 

(Art. 14.º, Lei n.º 27/2006) 

 Âmbito material da Declaração de Alerta: 

- A obrigatoriedade de convocação da CMPC; 

- O estabelecimento dos processamentos adequados à coordenação técnica e operacional dos 

serviços e APC, bem como dos recursos a utilizar; 

- O estabelecimento das orientações relativas aos processamentos de coordenação da 

intervenção das forças e serviços de segurança; 

- A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência. 

- Obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e 

das televisões com a estrutura de coordenação das forças e serviços de segurança, visando a 

divulgação das informações relevantes relativas à situação. 

(Art. 15.º, Lei n.º 27/2006) 
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Importa salientar que a declaração de alerta de âmbito municipal não implica a activação do 

Plano Municipal de emergência de Protecção Civil de Alcobaça, e vice-versa, ou seja, a activação do 

Plano Municipal de emergência de Protecção Civil de Alcobaça, não implica a declaração de situação 

de alerta de âmbito municipal. 

Por fim, é de mencionar que a declaração da situação de alerta determina uma obrigação 

especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e das televisões, 

com a CMPC, visando a divulgação das informações relevantes relativas à situação. 

 

Em síntese as competências para a declaração: 

Declaração de Alerta 

• O Ministro da Administração pode declarar a situação de alerta para a totalidade do 

território nacional ou com o âmbito circunscrito a uma parcela do território nacional. 

• Cabe ao Codis declarar a situação de alerta, no todo ou em parte do seu âmbito 

territorial, precedida da audição, sempre que possível, dos Presidentes das Câmara 

Municipais dos municípios abrangidos. 

• Compete ao Presidente da Câmara Municipal declarar a situação de alerta no âmbito 

Municipal. 

 

Declaração de Contingência 

• O Ministro da Administração Interna pode declarar a situação de contingência para a 

totalidade do território nacional ou com o âmbito circunscrito a uma parcela do território 

nacional. 

• Compete ao Codis no seu âmbito territorial de competência, precedida da audição, 

sempre que possível, dos Presidentes das Câmaras Municipais dos municípios abrangidos. 

 

Declaração de Calamidade: 

• Compete ao Governo declaração de situação de calamidade e reveste a forma de 

resolução do Conselho de Ministros ou despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do 

Ministro da Administração Interna. 
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2.3. Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 

 

Existem diversos sistemas de monitorização em uso para diferentes tipologias de risco. Como 

exemplo, cita-se o Sistema de Avisos Meteorológicos do Instituto de Meteorologia (situações 

meteorológicas adversas), o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos do Instituto da Água 

(cheias), o Índice Ícaro (ondas de calor) e o Sistema de Vigilância de Emergências Radiológicas da 

Agência Portuguesa do Ambiente (emergências radiológicas). No que respeita aos sistemas de aviso, 

existem diversos dispositivos para o efeito (sirenes, telefones, viaturas com megafones, estações de 

rádio locais, televisão, etc) pelo que a decisão do meio a adoptar terá que ser baseada na extensão 

da zona afectada, no tipo, dimensão e dispersão geográfica da população a avisar (pequenas 

povoações rurais, grandes aglomerados urbanos, quintas dispersas, etc.), na proximidade geográfica 

dos agentes de protecção civil e nos meios e recursos disponíveis. Deve ainda ser tomado em 

atenção que uma situação pode ocorrer durante o dia útil de trabalho, à noite ou durante os fins-de-

semana, o que não só faz variar a localização da população aquando de um possível acidente, mas 

também a forma de poderem receber o aviso, pelo que diferentes procedimentos de aviso devem 

ser contemplados para diferentes períodos do dia e da semana. 

Para populações de pequena dimensão pode utilizar-se o aviso automático através da rede 

telefónica, o que requer que listas de residências e empregos com a respectiva localização e números 

de telefones sejam elaboradas e mantidas actualizadas. Porém, haverá que considerar formas de 

aviso (por exemplo, emissão de mensagens escritas ou difusão celular para telemóveis) para a 

população em movimento que não está nas suas residências ou nos seus locais de emprego.  

É de referir que, para o caso do risco de roturas de barragens, está definido que as sirenes serão 

os equipamentos preferenciais de suporte à emissão dos avisos, conforme estipulado nas Normas para a 

Concepção do Sistema de Alerta e Aviso no Âmbito dos PEI de Barragens. 

Outro meio de aviso à população é o uso de megafones, em que a utilização de carros auxilia 

à cobertura de maiores áreas num menor espaço de tempo. Estações de rádio locais, ou mesmo de 

televisão, podem também ser utilizadas para uma rápida difusão do aviso. 

Dado que o aviso à população é uma acção crucial para minorar o número de vítimas, e que é 

difícil que qualquer dos meios seleccionados abranja toda a população potencialmente afectada, 

deverá ser prevista a redundância de meios de aviso tem por base o tipo de acidente ou catástrofe, a 

extensão da zona afectada, dimensão e dispersão geográfica da população a avisar, proximidade 

geográfica dos agentes de protecção civil e meios e recursos disponíveis, hora e dia da semana. Os 

meios de aviso incluem: 
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• Sirenes dos CBV que promovem alarme acústico, intermitente, audível no perímetro e na 

vizinhança da instalação; 

• Sistema acústico intermitente, de aviso de emergência (alarme sonoro) de viaturas dos 

CBV, forças de segurança; 

• Viaturas da Câmara Municipal de Alcobaça, Juntas de Freguesia, forças de segurança, 

unidades militarem equipadas com meios de aviso luminosos e megafones; 

• Mensagem alfanumérica nos ecrãs das auto-estradas e empresas; 

• Comunicados emitidos pelas estações de rádio locais; 

• Telefones fixos e da Rede móvel; 

• Rádios VHF e UHF de Radioamadores; 

Todas as ocorrências necessitam de intervenção humana, ao nível da comunicação e decisão, 

para desencadear os Planos de Evacuação e Actuação. 

Os comunicados devem ser curtos, claros e precisos de forma a serem facilmente 

percepcionados pelas populações. Estas são orientadas pelos elementos de protecção civil no 

terreno, que devem complementar as instruções recebidas, actuar de forma eficiente, incutindo a 

calma e a confiança.   
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Figura 19 - Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 
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Toques contínuos de 2 minutos, repetidos 5 vezes, 
interrompidos entre cada um, com um intervalo de 
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(95.5 MHz) 

Rádio Benedita 
(88.1 MHz) 

Comunicados, instruções, etc… 

SINCRONIZA 

DIFUNDE 

NO LOCAL 

CCOD Leiria 

Legenda: 

CCOD – Centro de Coordenação Operacional Distrital 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

PSP – Policia Segurança Pública 

ASV – Associação de Socorros Voluntários 

UM – Unidades Militares 

CBV – Corpo de Bombeiros Voluntários 

AMN – Autoridade Marítima Nacional 

PM – Polícia Marítima 

 

AMN/PM 


