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PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Monchique (adiante designado por 

PMEPCM) é um instrumento de suporte ao Serviço Municipal de Proteção Civil de 

Monchique para a gestão operacional em caso de ocorrência de um acidente grave ou 

catástrofe. 

 

O PMEPCM é um Plano de carácter geral, atualizado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil 

(SMPC) de Monchique de forma a respeitar as regras estabelecidas pela legislação em vigor 

e, simultaneamente, criar um documento de apoio às operações municipais de proteção 

civil, assim como aos organismos e entidades que integram a Comissão Municipal de 

Proteção Civil (CMPC). É um documento que define as orientações relativamente ao modo 

de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de 

proteção civil. A reposição da normalidade das áreas afetadas constitui outro dos seus 

objetivos, de forma a minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe sobre as 

pessoas, bens e ambiente. 

 

O Diretor do PMEPCM é o Presidente da Câmara Municipal de Monchique ou, na sua 

ausência, o seu substituto legal. 

 

O PMEPCM foi elaborado para enfrentar a generalidade das situações de emergência que se 

admitem no âmbito territorial e administrativo do município de Monchique. Apesar do 

concelho de Monchique estar sujeito a uma multiplicidade de riscos, cuja origem pode ser 

natural, tecnológica ou mista, assume-se que os riscos de maior relevância são: incêndios 

florestais, inundações, movimentos de massa, acidentes rodoviários e sismos. Esta 

determinação resulta de dois aspetos fundamentais, primeiramente pelo facto de serem 

riscos aos quais está associada uma maior probabilidade de ocorrência e segundo por se 

verificar que têm sido os principais causadores de danos no concelho. 

 

O PMEPCM assenta em 4 partes: 

 

A Parte I apresenta o enquadramento do Plano, em termos legais e relativamente a outros 

instrumentos de gestão territorial, aborda as questões relacionadas com a sua ativação e 

define os mecanismos que permitem a otimização da gestão dos recursos existentes no 

concelho através da gestão organizacional de exercícios de emergência. 
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A Parte II aborda a organização da resposta, define o quadro orgânico e funcional da 

Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) a convocar na iminência ou ocorrência de 

situações de acidente grave ou catástrofe, bem como o dispositivo de funcionamento e 

coordenação dos vários serviços a mobilizar em situações de emergência. 

 

A Parte III descreve as diversas áreas de intervenção, entidades envolvidas e formas de 

atuação. 

 

A Parte IV, relativa à informação complementar, apresenta uma caracterização do concelho 

e identifica: 

 Os diferentes riscos a que o concelho de Monchique se encontra sujeito avaliando a 

probabilidade da sua ocorrência e os danos que lhes poderão estar associados; 

 Os contactos das várias entidades e dos respetivos responsáveis; 

 Os meios e recursos disponíveis para responder a situações de emergência; 

 Sistemas de monitorização, aviso e alerta. 

 

O PMEPCM entrará em vigor, no primeiro dia útil seguinte ao da publicação da deliberação 

da sua aprovação, tendo posteriormente a Câmara Municipal de Monchique um prazo de 

180 dias para realização de um exercício de teste ao Plano (de acordo com o n.º 3 do art.º 9 

da Diretiva anexa à Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho). 

 

Segundo o art.º 6 da mesma Diretiva, o Plano deve ser revisto, no mínimo, uma vez a cada 

dois anos, ou sempre que existam alterações pertinentes fruto da sua aplicação prática em 

exercícios ou em situações reais de emergência. Pode, igualmente, ser motivada pela 

perceção de novos riscos, pela identificação de novas vulnerabilidades, pela existência de 

informações decorrentes de novos estudos, ou relatórios de carácter técnico e científico, 

pela mudança dos meios e recursos disponíveis, pela alteração dos contactos das diversas 

entidades envolvidas no Plano, ou por mudanças do quadro legislativo em vigor. 

 

Por último, de referir que o anterior Plano foi ativado pela ocorrência dos incêndios 

florestais de 2003 e 2004. 
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2 ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

O PMEPCM é um Plano de âmbito municipal elaborado pela Câmara Municipal de 

Monchique (CMM) e aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC), mediante 

parecer prévio da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) e da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil (ANPC). 

O PMEPCM aplica-se à área territorial do concelho de Monchique, abrange uma área total 

de 395 km2, aproximadamente, a qual encontra-se dividida em três freguesias: Alferce, 

Marmelete e Monchique. O concelho de Monchique localiza-se a sudoeste do continente 

Português, no distrito de Faro, inserido na região do Algarve e na sub-região do Barlavento 

Algarvio, integrando-se na NUTS II e III do Algarve. 

A vila de Monchique é sede de um concelho com uma área de 39.530,43ha, repartido por 

três freguesias: Alferce (9.611,83ha), Marmelete (13.990,58ha) e Monchique (15.928,02ha), 

no qual a sua população encontra-se distribuída pelas atividades agrícolas, florestais e 

industriais que desempenham um papel fundamental na economia das famílias. 

 

 
Figura 1 – Mapa do enquadramento geográfico do concelho de Monchique 
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O PMEPCM destina-se a precaver todos os riscos com possibilidade de atingir o concelho de 

Monchique, identificados no quadro 1. 

 

 
Quadro 1 – Riscos de origem natural, tecnológica e mistos analisados no âmbito do PMEPCM 
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3 OBJECTIVOS GERAIS 

 

De acordo com a Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que estabelece o enquadramento 

institucional e operacional da Proteção Civil de âmbito municipal, e na Resolução n.º 

25/2008, de 18 de julho, da CNPC, o PMEPCM tem como principais objetivos: 

 

1. Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e a disponibilização 

dos meios indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave 

ou catástrofe; 
 

2. Definir as orientações relativas ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e 

estruturas a empenhar em operações de proteção civil; 
 

3. Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver; 
 

4. Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 

intervenção das entidades intervenientes; 
 

5. Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou 

catástrofe; 
 

6. Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves 

ou catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições mínimas de 

normalidade; 
 

7. Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num determinado território, 

sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique; 
 

8. Habilitar as entidades envolvidas no Plano a manterem o grau de preparação e de 

prontidão necessário à gestão de acidentes graves e catástrofes; 
 

9. Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em 

vista a sua preparação, a adoção de uma cultura de autoproteção e a integração na 

estrutura de resposta à emergência. 

 

A eficácia do cumprimento destes objetivos depende da experiência que irá ser adquirida ao 

longo do período de vigência do respetivo Plano, assim como das melhorias que forem 

gradualmente introduzidas no mesmo. 
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4 ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A elaboração do PMEPCM obedece à legislação aplicável nesta matéria e às orientações 

emanadas pela ANPC, nomeadamente: 

 

 

4.1 Legislação geral 

 

 Resolução n.º 25/2008 da CNPC, de 18 de julho – Diretiva relativa aos critérios e 

normas técnicas para a elaboração dos PMEPC; 

 Lei nº 65/2007, de 12 de novembro – Enquadramento institucional e operacional da 

Proteção Civil no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de Proteção 

Civil e competências do comandante operacional municipal, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro; 

 Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de julho – Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro (SIOPS) com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

114/2011, de 30 de novembro; 

 Lei nº 27/2006, de 3 de julho – Lei de Bases da Proteção Civil, com as alterações 

introduzidas pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro. 
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5 ANTECEDENTES DO PROCESSO DE PLANEAMENTO 

 

A anterior versão do Plano Municipal de Emergência Proteção Civil de Monchique foi 

aprovada pela Câmara Municipal de Monchique em 21/12/1999. 

 

O PMEPCM foi ativado 3 vezes: 

- Em agosto e em setembro de 2003, devido às vagas de incêndios que se registaram 

no barlavento algarvio que provocaram o desalojamento de pessoas e avultados 

danos materiais; 

- Em 2004, devido a um incêndio florestal de grandes dimensões. 

 

O SMPC e os agentes de proteção civil têm vindo a realizar e a participar em exercícios de 

emergência com o objetivo de preparar os meios humanos e materiais para a ocorrência de 

riscos. No entanto, é importante salientar que os exercícios de emergência realizados 

anteriormente não se enquadram no âmbito do PMEPCM. De facto, os exercícios que visam 

colocar à prova os procedimentos definidos no Plano não só poderão incorporar em 

simultâneo vários exercícios desse tipo, como obrigam a uma intervenção da CMPC (o que 

não ocorreu em todos os exercícios realizados anteriormente, onde apenas alguns agentes 

de proteção civil participaram). 

Dos exercícios realizados salientam-se os seguintes: 

- O Sismar realizado em 2011 e em 2012; 

- O Serra Segura e A Terra Treme realizado em 2013; 

- Exercício de evacuação de uma escola devido a um sismo seguido de incêndio, em 

colaboração com o Agrupamento de Escolas de Monchique, que se realiza 

anualmente. 

 

A atualização do PMEPCM tem como objetivo contornar as fragilidades verificadas através 

da definição dos critérios e normas técnicas a adotar para a elaboração e operacionalização 

do Plano, bem como a adequação do Plano ao novo enquadramento legal. 

 

De acordo com o estipulado nos n.ºs 8 e 9 do artigo 4.º da Resolução nº 25/2008, a fase de 

consulta pública das componentes não reservadas do PMEPCM, desenrola-se por um prazo 

não inferior a 30 dias, sendo a Câmara Municipal de Monchique a entidade responsável pela 

elaboração e consulta pública do mesmo. 

 

Refere-se, ainda, que o Plano faz-se acompanhar do parecer prévio favorável da CMPC, 

(conforme previsto no artigo 4.º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho), a fim de ser alvo 

de parecer prévio da ANPC, para posterior aprovação pela CNPC. 
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6 ARTICULAÇÃO COM INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

 

A articulação do PMEPCM com os instrumentos de planeamento do território verifica-se 

tanto a nível municipal como a nível distrital. Neste sentido, tiveram-se em consideração os 

seguintes documentos: 

 Plano Regional do Ordenamento do Território do Algarve; 

 Planos de Ordenamento das Albufeiras da Bravura e de Odelouca; 

 Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas; 

 Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Faro; 

 Plano Especial de Emergência para o risco sísmico e de Tsunamis do Algarve; 

 Plano Diretor Municipal de Monchique (PDM de Monchique); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve; 

 Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Monchique; 

 Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve; 

 Planos municipais de emergência de proteção civil dos concelhos vizinhos (Aljezur, 

Lagos, Portimão, Silves e Odemira). 

 

Plano Regional do Ordenamento do Território do Algarve (PROTAL) 

O PROTAL, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 24 de maio, 

tem como área de intervenção a totalidade da área da região do Algarve. De acordo com o 

PROTAL, os riscos potenciais identificados para o concelho de Monchique são a ocorrência 

de incêndios florestais. 

 

Planos de Ordenamento das Albufeiras da Bravura e de Odelouca 

No concelho de Monchique, no limite Sudoeste, localiza-se a barragem da Bravura, tendo o 

seu Plano de Ordenamento da Albufeira (POA) aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 71/2004, de 12 de junho. O POA da barragem da Bravura define 11 zonas de 

proteção sujeitas a condicionantes tendo em vista a segurança da infraestrutura, da 

qualidade de água e dos utilizadores dos espaços associados à albufeira. 

A Este do concelho de Monchique localiza-se a barragem de Odelouca, tendo o seu POA 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 103/2009, de 25 de setembro. O POA 

da barragem de Odelouca estabelece o modelo de ordenamento da área de intervenção. 
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Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas 

A Rede Natura 2000, que ocupa cerca de 87% do concelho de Monchique, é uma rede 

ecológica para o espaço Comunitário resultante da aplicação das Diretivas nº 79/409/CEE 

(Diretiva Aves) e nº 92/43/CEE (Diretiva Habitats), e tem por ”objetivo contribuir para 

assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da 

flora selvagens no território europeu dos Estados-membros em que o Tratado é aplicável”. É 

composta por áreas de importância comunitária para a conservação de determinados 

habitats e espécies, nas quais as atividades humanas deverão ser compatíveis com a 

preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, 

económico e social. 

O Sítio Monchique (PTCON0037) ocupa uma área de 76.008 ha, da qual 45% pertence ao 

concelho de Monchique. Esta área caracteriza-se por apresentar condições bioclimáticas e 

geológicas específicas, nomeadamente no núcleo central da serra de Monchique, com 

condições microclimáticas muito particulares, pelo que o Plano Sectorial da Rede Natura 

2000 (PSRN2000) identifica os fatores de ameaça. 

 

Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Faro (PDEPC) 

A articulação com o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Faro teve por base o 

que se encontra atualmente em vigor, o qual não corresponde, ainda, à versão elaborada de 

acordo com a legislação em vigor. No entanto, o PDEPC encontra-se em revisão, tendo já 

sido sujeito a consulta pública. 

 

Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o risco sísmico e de tsunamis na 

região do Algarve (PEERST-ALG) 

O PEERST-ALG tem com objetivo o conhecimento aprofundado do risco sísmico e de 

tsunamis e desenvolver políticas de prevenção e proteção adequadas para o Algarve e 

quantificar as vulnerabilidades existentes nos diferentes elementos em risco, no sentido de 

melhorar o planeamento e socorro, da informação e sensibilização da população e da 

qualidade do edificado. 
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Plano Diretor Municipal de Monchique (PDM de Monchique) 

O PDM de Monchique estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política 

municipal de ordenamento do território e de urbanismo e outras políticas urbanas, 

articulando as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito 

nacional e regional, estabelecendo dessa forma, o modelo de organização espacial do 

território, ao nível do município. 

O PDM de Monchique foi aprovado pela Assembleia Municipal em 28 de setembro de 1993, 

tendo sido alterado pelo Aviso n.º 26493/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 215, 5 de novembro de 2008. Atualmente, o PDM de Monchique encontra-se em 

atualização, pelo que a análise de riscos efetuada no âmbito do PMEPCM deverá constituir 

um importante instrumento de apoio no âmbito do planeamento e do ordenamento do 

concelho. 

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF do Algarve) 

O PROF do Algarve, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 17/2006, de 20 de outubro, 

define os objetivos específicos comuns a toda a região do Algarve com vista à minimização 

de riscos, nomeadamente incêndios florestais, através da gestão das áreas de uso florestal. 

 

Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) 

O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), aprovado pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio, surgiu após os graves incêndios que 

comprometeram a sustentabilidade económica e social do País entre 2003 e 2005. 

O PNDFCI acentua a necessidade de uma ação concreta e persistente na política de 

sensibilização, no aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do risco, bem como no 

desenvolvimento de sistemas de gestão e de ligação às estruturas de prevenção, deteção e 

combate, reforçando a capacidade operacional. 

Para alcançar os objetivos, ações e metas consagradas no PNDFCI, preconizam-se 

intervenções em três domínios prioritários: prevenção estrutural, vigilância e combate. 

Assim, são identificados cinco eixos estratégicos de atuação: 

1.º Eixo Estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 2.º Eixo Estratégico: Redução da incidência dos incêndios; 

 3.º Eixo Estratégico: Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 4.º Eixo Estratégico: Recuperar e reabilitar os ecossistemas; 

 5.º Eixo Estratégico: Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz. 

Para além do reajustamento das funções e responsabilidades das instituições envolvidas 

(públicas e privadas) e na maior eficácia nas ações de prevenção, vigilância, deteção e 

fiscalização, as soluções apontadas assentam, entre outras, numa maior capacidade 

operacional e numa maior unidade no planeamento, na direção e no comando das 

operações de proteção e socorro. Para isso concorrerá o reforço da organização de base 

municipal, onde serão consolidadas e integradas as diferentes ações de prevenção e 
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proteção da floresta, potenciando a intervenção dos agentes locais, entregando aos 

Presidentes das Câmaras Municipais a responsabilidade política de coordenação e apoio ao 

funcionamento daquelas ações. 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Monchique (PMDFCI) 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Conta Incêndios (PMDFCI) surge no âmbito do 

Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios definido anteriormente estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de junho, revogado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

junho que foi, recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que 

estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (SNDFCI), de modo a materializar os objetivos previstos no 

PNDFCI. 

O objetivo do PMDFCI de Monchique é dotar o município de Monchique de um instrumento 

de apoio nas questões de DFCI, estabelecendo prioridades de defesa e de mecanismos de 

coordenação entre os vários agentes de proteção civil, articulando-se com o PMEPCM no 

que respeita ao apoio com meios logísticos e procedimentos de intervenção. 

 

Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 

O Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve identifica as zonas e situações de risco, 

nomeadamente, cheias, erosão e contaminação e apresenta uma avaliação das situações de 

cheia e de seca.  

 

Planos municipais de emergência de proteção civil dos concelhos vizinhos (Aljezur, Lagos, 

Portimão, Silves e Odemira). 

À data de elaboração do PMEPCM o plano do concelho de Lagos encontra-se aprovado, pelo 

que a articulação com o mesmo será facilitada ao compreender a mesma estrutura e 

conteúdos do PMEPCM. Os planos dos concelhos de Aljezur, Portimão, Silves e Odemira 

encontram-se em revisão de acordo com a legislação em vigor (Resolução n.º 25/2008, de 18 

de julho), sendo que na próxima revisão do PMEPCM será realizada a devida articulação com 

os PMEPC dos concelhos adjacentes aprovados. 
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7 ATIVAÇÃO DO PLANO 

 

A ativação do Plano é aplicável às situações de iminência ou ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, cuja complexidade e gravidade do acontecimento exija o recurso de meios 

públicos ou privados que permitam o cumprimento da resposta. Em caso de ativação do 

PMEPCM, visa-se garantir a prontidão de todos os meios e recursos envolvidos no Plano, 

assim como a execução de todos os procedimentos estabelecidos no mesmo, da forma mais 

eficaz e eficiente possível. 

 

 

7.1 Competência para a ativação do Plano 

 

De acordo com os termos do n.º 2 do art.º 40, associado n.º 2 do art.º 38 da Lei de Bases da 

Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho), compete à CMPC a ativação do PMEPCM. 

 

No desempenho das suas funções de responsável municipal da política de proteção civil, o 

Diretor do PMEPCM, devidamente apoiado pelo SMPC e pelos restantes agentes de 

proteção civil de âmbito municipal, é competente para declarar a situação de alerta de 

âmbito municipal (Lei n.º65/2007 de 12 de novembro), através de declaração própria para o 

efeito. Ao confirmar-se a situação acima referida a CMPC deverá reunir de imediato a fim de 

determinar o acionamento do Plano caso se justifique. 

Na impossibilidade de reunir pelo menos metade dos membros da CMPC, em tempo útil, 

esta delibera por maioria dos membros presentes e a sua deliberação será ratificada pelo 

plenário, logo que possível. 

 

Os meios a utilizar para a publicitação da ativação do PMEPCM deverão ter em conta a 

extensão territorial da emergência e a gravidade da situação. Deste modo, a publicitação da 

ativação do PMEPCM deverá ser feita através: 

 Edital difundido nos órgãos de comunicação social locais e regionais; 

 Sítio da internet da CMM (www.cm-monchique.pt); 

 Afixação de editais nos locais habituais (edifício da Câmara Municipal, juntas de 

freguesia e quartel dos Bombeiros Voluntários de Monchique). 

 

http://www.cm-monchique.pt/
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A difusão da ativação do PMEPCM pelos Agentes de Proteção Civil (APC) e Entidades 

Cooperantes no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e 

que a sua atuação se justifique é feita pelo meio de comunicação mais expedito possível: 

 Correio eletrónico; 

 Fax; 

 Redes de rádio (Rede Estratégica de Proteção Civil – REPC e/ou Rede Operacional de 

Bombeiros - ROB); 

 Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP); 

 Telefone (fixo, móvel ou satélite); 

 Vias de notificações operacionais (SMS). 

A difusão da ativação do Plano terá em conta a lista de contactos que constam no número 2 

da Secção III da Parte IV do presente Plano (IV–III-2). 

 

A sua desativação é da responsabilidade da CMPC através dos mesmos meios de 

publicitação. 

 

 

7.2 Critérios para a ativação do Plano 

 

O PMEPCM é ativado quando existe a necessidade de adotar medidas excecionais de 

prevenção e resposta que não estejam expressas na atividade normal de proteção civil, ou 

seja, na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe da qual se prevejam 

danos elevados para as populações, bens e ambiente. 

Embora, dada a transversalidade dos riscos considerados num Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil, seja difícil a definição de parâmetros universalmente aceites e 

coerentes, consideramos que os critérios que permitem apoiar a decisão de ativação Plano 

são suportados pela combinação do grau de gravidade com o grau de probabilidade de 

consequências negativas (Diretiva Operacional Nacional N.º 1/ANPC/2007, de 16 de Maio). 

 

Os critérios a considerar para a ativação do Plano são os seguintes: 

 

 
Organograma 1 – Processo de ativação do PMEPCM 
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8 PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 

 

Os exercícios têm como finalidade testar a operacionalidade do Plano, por forma a manter a 

prontidão e assegurar a eficiência de todos os Agentes de Proteção Civil e das organizações 

intervenientes. 

Segundo o n.º 2, do art.º 9, da Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 

25/2008, de 18 de julho, os planos de emergência devem ser objeto de exercícios, pelo 

menos, com periodicidade bienal. 

Neste sentido, é aconselhável serem realizados regularmente os seguintes exercícios: 

 Exercício de teste ao PMEPCM nos 180 dias seguintes à sua publicação em Diário da 

República; 

 Um exercício CPX (Exercício de Posto de Comando, em sala de operações) alternado 

com um exercício LivEx (Exercício de Ordem Operacional com meios humanos e 

equipamento no terreno. 

 

De referir que a realização destes tipos de exercícios se destinam à verificação da capacidade 

de organização e de resposta definida na operacionalização do PMEPCM. 

Para os procedimentos específicos como, por exemplo, evacuações de escolas e de lares de 

idosos, acidentes rodoviários e outras situações de maior especificidade devem realizar-se 

simulacros sem que para tal haja necessidade de envolver e simular a ativação do PMEPCM. 

 

RISCO TIPO DE EXERCÍCIO DATA DA REALIZAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Incêndio 

florestal 

CPX 2014 

O exercício deverá centrar-se na avaliação da 

capacidade de comunicação entre os agentes de 

proteção civil e entidades de apoio e na melhoria 

da articulação entre os mesmos. 

LivEx 2015 

O exercício pretende avaliar: 

- A eficácia no combate a um incêndio florestal; 

- A resposta de evacuação da população em 

risco; 

- A mobilização de meios para o TO; 

- Os tempos de resposta de cada uma das 

operações. 

Quadro 2 – Calendarização dos exercícios de teste a serem realizados em 2014 e 2015 

 

No processo de preparação para realização de qualquer exercício, é fundamental que todos 

os intervenientes estejam informados sobre o tipo de risco que irá ser alvo de simulação, 

quais as consequências associadas a esse tipo de risco, qual o tipo de exercício em questão e 

quais as operações que irão ser desencadeadas por cada um dos envolvidos. Todas a 

informações atrás referidas devem ser transmitidas mediante a realização de um briefing 
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prévio que, como é óbvio, deve contar com a presença de todos os representantes das 

entidades intervenientes no exercício. 

 

O briefing prévio de um exercício deve referir: 

 O tipo de exercício a realizar; 

 Os intervenientes; 

 Os meios necessários; 

 Os objetivos; 

 O enquadramento temporal (horas e tempo de duração do exercício); 

 O enquadramento geográfico (local e área abrangida pelo exercício); 

 A descrição do cenário; 

 A descrição da Estrutura de Comando e Controlo; 

 A descrição do controlo do exercício (desenvolvimento da cronologia do exercício, 

introdução dos vários eventos durante o exercício, etc.); 

 A descrição do programa de observadores (forma como irão ser observados, 

registados, e reportados todos dados relativos ao exercício, etc.); 

 A descrição do sistema de comunicações entre os vários intervenientes; 

 A descrição das regras de segurança do exercício; 

 A informação pública a ser transmitida; 

 Notas Finais. 

 

Igualmente importante é a realização de um briefing no final de cada exercício, com vista a 

analisar e avaliar as operações efetuadas para fazer face à resposta, identificando 

essencialmente as falhas, os aspetos a melhorar e a lições a reter para a realização de 

exercícios futuros. 

 


