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Parte IV - Informação Complementar

Secção I

1. Organização geral da Proteção Civil
A Lei de Bases da Proteção Civil no seu artigo 1.º (Lei n.º 27/2006 de
3 de Junho) estabelece que “ A Proteção Civil é a atividade 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 catástrofe, de atenuar
os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando
aquelas situações ocorram”. A atividade de Proteção Civil tem carácter
permanente, multidisciplinar e plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e
departamentos da Administração Pública promover as condições necessárias
á sua execução.

Objetivos fundamentais da Proteção Civil M unicipal

Os objetivos da Proteção Civil a nível municipal, de acordo com o n.º1 do
Artigo 2.º da Lei n.º 65/2007 de 12 de novembro, compreendem:


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 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 do
Município afetadas por acidente grave ou catástrofe.
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Domínios de atuação da Proteção Civil Municipal

Os Principais domínios de atuação da Proteção Civil a nível municipal,
exercem-se, de acordo com o n.º2 do Artigo 2.º da Lei n.º 65/2007 de 12
de novembro, através:
a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos do
Município
b) Análise permanente das vulnerabilidades municipais perante situações de
risco
c) Informação e formação das populações do Município, visando a sua
sensibilização em matéria de autoproteção e de colaboração com as
autoridades
d) 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
e) Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente
mobilizáveis, ao nível municipal
f) Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em
geral, de monumentos e de outros bens culturais, de infraestruturas, do
património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, bem como do
ambiente e dos recursos naturais existentes no Município
g) Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de
isolamento de áreas afetadas por riscos no território municipal.

1.1. Estrutura da Proteção Civil
De acordo com a lei de bases da Proteção Civil em vigor - Lei n.º
80/2015, de 3 de agosto, existem três níveis de organização da Proteção
Civil no que respeita à sua estrutura: nacional, distrital e municipal.

Nível municipal
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Presidente da Câmara Municipal - de acordo com o Art.º 35 da Lei n.º
80/2015, de 3 de agosto, compete ao Presidente da Câmara Municipal de
Vagos, no exercício de funções de responsável municipal da Proteção Civil,
desencadear os necessários mecanismos de forma a suprimir as condições
de emergência, socorro assistência e reabilitação adequadas a cada caso.
De acordo com o Art.º 6 da Lei n.º 65/2007, o Presidente da Câmara
Municipal é a Autoridade Municipal de Proteção Civil competente para
declarar a situação de alerta de âmbito municipal. O Presidente da Câmara
é apoiado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pelos restantes Agentes
de Proteção Civil de âmbito municipal.

Comissão Municipal de Proteção Civil

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), visa assegurar, de que,
todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às
operações de proteção e socorro, emergência e assistência, se articulam
entre si, de forma a garantir os meios considerados adequados à gestão da
ocorrência em cada caso concreto.

Serviço Municipal de Proteção Civil

O SMPC integra o Gabinete de Proteção Civil do Município de Vagos, dirigido
pelo presidente da câmara municipal, detêm a responsabilidade na
prossecução das atividades de Proteção Civil no âmbito municipal, e,
compete assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de
Proteção Civil. O Município de Vagos dispõe de COM, o qual depende
hierárquica e funcionalmente do presidente da câmara municipal, atua
exclusivamente no âmbito territorial do respetivo Município, competindo-lhe
dirigir o SMPC.
Em situação de emergência ou acidente grave, são acionados os meios
necessários afetos às diversas divisões ou serviços da CM, permanecendo
sob organização e gestão dos SMPC, como a Divisão de Serviços
Operacionais e Divisão de Ação Social, entre outras, conforme o esquema
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abaixo indicado. No âmbito florestal, as competências do SMPC podem ser
exercidas pelo gabinete técnico florestal.

Presidente
CM Vagos
SMPC

COM

DSO
Outras

GTF

DAS

FIGURA 1 - Estrutura Interna de Proteção Civil da Câmara Municipal de
Vagos.

Quadro 1. Competências das Entidades de Proteção Civil.

Órgão/Entidade
Direção
Presidente CM

Competências

 Autoridade Municipal de Proteção Civil
Declarar a situação de alerta de âmbito municipal
 Acionar a elaboração do PMEPC, remetê-lo para aprovação
pela Comissão Nacional de Proteção Civil e acompanhar a sua
execução
 Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de

Coordenação
CMPC

Proteção Civil que sejam desenvolvidas por agentes públicos
 Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique
 Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC
acionam, ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura
orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao
desenvolvimento das ações de Proteção Civil
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e
instituições, incluindo os órgãos de comunicação social.

Serviço Municipal de Proteção Civil de Vagos

120

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vagos
Parte IV – Informação Completar

 Assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais
de Proteção Civil, bem como centralizar, tratar e divulgar toda
a informação recebida relativa à Proteção Civil municipal.
 No âmbito dos seus poderes de planeamento e operações
 Acompanhar a elaboração e atualizar o PMEPC e os planos
especiais, quando estes existam
 Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC
 Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos
meios e dos recursos existentes no concelho
 Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e
consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que
possam afetar 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
Execução

manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos das suas
consequências previsíveis

SMPC

 Manter

informação

atualizada

sobre

acidentes

graves

e

catástrofes ocorridas no Município, bem como sobre elementos
relativos às condições de ocorrência, às medidas adotadas
para fazer face às respetivas consequências e às conclusões
sobre o êxito ou insucesso das ações 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 acionar
em situação de emergência
 Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a
execução de exercícios e simulacros que contribuam para uma
atuação eficaz de todas as entidades intervenientes nas ações
de Proteção Civil
 Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as
soluções que considere mais adequadas.
Sensibilização, e informação para às populações face aos riscos
e cenários previsíveis.
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1.2. Estrutura das operações
De acordo com o Decreto-Lei n.º 134/2006, existem três níveis
territoriais de organização da Proteção Civil no que respeita à estrutura
das operações, sendo eles: nacional, distrital e municipal.

Nível Nacional

Comando Operacional

Coordenação Institucional

CNOS

CCON

CDOS

CCOD

COM

CMPC

ANPC
Nível Distrital

ANPC
Nível Municipal

SMPC

FIGURA 2 - Estrutura das operações.

Nível municipal

O Serviço Municipal de Proteção Civil é responsável pela coordenação
institucional, efetuada através da Comissão Municipal de Proteção Civil e o
comando operacional é assegurado pelo Comandante Operacional Municipal
(cujas competências e/ou missões se apresentam abaixo indicadas).
No

âmbito

das

suas

competências

englobam-se

as

seguintes

especificidades:
a) A elaboração e actualização do PMEPC e os Planos Especiais, quando
estes existam;
b) Assegurar funcionalidade e eficácia da estrutura do SMPC;
c) Atualizar permanentemente

os

registos dos

meios

e

recursos

existentes no Concelho;
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d) Indicar

estudos

técnicos

com

vista

á

identificação,

análise

e

consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais, passíveis de
ocorrer no Município;
e) Atualização anual de acidentes graves e catástrofes decorridos no
Município;
f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro
em situação de emergência;
g) Identificar e gerir centros de alojamento a acionar em situação de
emergência;
h) Elaboração de planos prévios de prevenção.

 Acompanhar permanentemente as operações de proteção e
socorro que ocorram na área do concelho
 Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção
com

vista

à

articulação

de

meios

face

a

cenários

previsíveis;
 Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de
âmbito exclusivamente operacional, com os comandantes
dos corpos de bombeiros
COM

 Pronunciar-se

sobre

o

material

mais

adequado

à

intervenção operacional no respetivo Município
 Comparecer

no

local

do

sinistro

sempre

que

as

circunstâncias o aconselhem
 Assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito
municipal, nas situações previstas no plano de emergência
municipal, bem como quando a dimensão do sinistro
requeira o emprego de meios de mais de um 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
De acordo com o Ponto 1 do Art.º 3 da Lei n.º 65/2007, cada
Município possui uma Comissão Municipal de Proteção Civil, organismo que
assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal, em
caso de ocorrência de emergência, se articulam entre si garantindo os
meios necessários ao desempenho das suas funções.
Quadro 2. Comissão Municipal de Proteção Civil.

Comissão Municipal de Proteção Civil de Vagos
Convocação

Presidente da Câmara Municipal de Vagos
Comandante Operacional Municipal de Vagos
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vagos
Representante da Autoridade Marítima Local
Comandante do Destacamento Territorial de Aveiro - GNR

Composição

Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do
Baixo Vouga, Diretor do Executivo ACeSBV
Diretor do Hospital da Área de influência do Município –
Hospital Infante Dom Pedro de Aveiro
Representante do Centro Distrital de Solidariedade e
Segurança Social de Aveiro
Acionar a elaboração do PMEPC, remetê-lo para aprovação pela
Comissão Nacional de Proteção Civil e acompanhar a sua
execução;
Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de
Proteção Civil que sejam desenvolvidas por Agentes públicos;

Competências

Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique;
Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC
acionam, ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura
orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao
desenvolvimento das ações de Proteção Civil;
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e
instituições, incluindo os órgãos de comunicação social.

Lei aplicável

Lei n.º 65/2007, 12 de Novembro
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O

adequado

funcionamento

da

CMPC

resultará

da

definição

das

responsabilidades de cada entidade e instituição que a compõem, e,
necessariamente, pela frequente definição de estratégias e ações a adotar
em situações de emergência. Desta forma, a realização regular de reuniões
permite a apresentação e discussão de várias propostas e cenários
prováveis.
O modo de convocação da CMPC, em especial, na iminência ou ocorrência
de acidente grave ou catástrofe, será executado via telefone/telemóvel,
mediante a solicitação do:
1- Presidente da Câmara Municipal, autoridade municipal de Proteção Civil;
2- Comandante Operacional Municipal, na impossibilidade do Presidente
Câmara Municipal proceder á convocação.
A convocatória será realizada, mediante o contacto telefónico aos elementos
constituintes da Comissão, na impossibilidade de efetuar o contacto,
mediante envio de mensagem, via SMS.

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 da situação 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 Lei n.º 14/2006, 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
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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 14/2006, 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.
Os critérios e âmbito em que ocorre a declaração da situação de alerta
encontram-se definidos na Lei de Bases de Proteção Civil (Lei n.º 80/2015,
de 3 de agosto). Na ocorrência ou iminência de acidente grave ou
catástrofe, é necessária a adoção de medidas preventivas ou de supressão.
A declaração de situação de alerta municipal tem por base o grau de
probabilidade da ocorrência elevado ou confirmado e o grau de gravidade
moderado. Quando o grau de gravidade se verifique moderado e o grau de
probabilidade seja elevado ou confirmado deverá declara-se a situação de
alerta municipal, de acordo com as tabelas em anexos (ANEXO C) e
respetiva matriz de risco, e os critérios para a ativação do Plano definidos
no capítulo 7.2 da Parte I do Plano.

Declaração

Declaração da situação de alerta
A declaração de situação de alerta de âmbito municipal tem por
base o Grau de gravidade moderado e o grau de probabilidade
elevado ou confirmado deverá declarar-se a situação de alerta de
âmbito municipal (quadro 1 do capítulo 7.2 da Parte I do PMEPC).
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para

Competência
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Presidente de Câmara Municipal
(alerta de âmbito municipal)

 Convocação da comissão municipal de proteção civil de Vagos
 Operacionalização dos meios, coordenação técnica e operacional
Procedimentos

dos serviços e agentes de proteção civil, e recursos
 A instituição dos procedimentos adequados face á ocorrência
O

estabelecimento

dos procedimentos

de

coordenação da

intervenção das forças e serviços de segurança
 A implementação de medidas preventivas adequadas à situação
 A definição da colaboração dos meios de comunicação e de
divulgação das informações respeitantes à ocorrência.

Os conteúdos referentes às situações de contingência e calamidade, não
serão pormenorizados, dado que não são suscetíveis de acionamento pelo
patamar municipal.

2.3. Sistema de monitorização, alerta e aviso
Os sistemas de monitorização permitem, a prevenção de situações de
risco de origem natural, através de uma eficaz vigilância e respetiva
emissão de avisos às entidades com competências, população e Agentes de
Proteção Civil. A avaliação periódica dos riscos de origem natural, de acordo
com

a

informação

disponibilizada

pelos

sistemas

de

monitorização,

permitirá definir atempadamente o nível de alerta a adotar a nível do
Município, e consequentemente, as medidas de atuação e prevenção a
implementar.
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Sistema de monitorização

Conjunto de meios humanos e técnicos, que permitem a observação e
avaliação contínua do desenvolvimento de um processo natural, de forma a
garantir uma resposta apropriada. O Concelho de Vagos não dispõe de um
sistema próprio de monitorização de riscos. No entanto, verificam-se
diversos sistemas de monitorização de acordo com a tipologia do risco, da
responsabilidade das diferentes entidades, sendo de destacar o Sistema de
Avisos Meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Refere-se também, o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos da
Agência Portuguesa do Ambiente (cheias), o Índice Ícaro (ondas de calor),
Sistema de Vigilância de Emergências Radiológicas da Agência Portuguesa
do Ambiente (emergências radiológicas) e o Sistema de Vigilância de
Incêndios Florestais, Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios, RNPV da
GNR-SEPNA – Incêndios Florestais.
O Município tem acesso indireto aos sistemas referidos, através do CDOS de
Aveiro. O SMPC do Município, para além da informação disponibilizada,
recolhe também informação complementar no terreno, com o intuito de
aferir situações de provável risco, ou de contribuição para estes riscos.

Sistema de alerta

Ao SMPC compete difundir às diversas entidades e intervenientes no
Município, os dados obtidos através da monitorização dos riscos, figura 3. O
alerta deve ser emitido através de diferentes meios de difusão de
informação com o intuito de garantir a fiabilidade da comunicação. O alerta
poderá ser transmitido através de fax, mail ou telefone. O sistema de alerta
deverá ser redundante.
Os dados monitorizados e comunicados recebidos, permitem definir uma
prontidão adequada das entidades que venham a intervir no plano, a qual
se define de acordo com o grau de prontidão e de mobilização, associado,
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aos níveis do estado de alerta especial para o SIOPS (Diretiva Operacional
nacional n.º 1 da ANPC de 2007).
AZUL – Prontidão Imediata e 10% de Grau de Mobilização
Os serviços devem garantir que os seus responsáveis e funcionários estão
facilmente contactáveis para possíveis acionamentos. De acordo com a
matriz do risco tipificado (ANEXO C) o grau de risco é moderado.
AMARELO – Prontidão até 2 horas e 25% de Grau de Mobilização
Os serviços devem garantir as condições mínimas de operacionalidade para
previsíveis acionamentos. Deverão manter algumas equipas/brigadas em
estado de prevenção. De acordo com a matriz do risco tipificado (ANEXO C),
o grau de risco é moderado com gravidade moderada e probabilidade
média-alta.
LARANJA – Prontidão até 6 horas e 50% de Grau de Mobilização
Os serviços devem garantir o reforço do estado de prontidão operacional,
constituindo de imediato equipas/brigadas indispensáveis para fazer face à
emergência. Este nível de alerta permanecerá sempre que, de acordo com a
matriz do risco (ANEXO C), o grau de risco é elevado.
VERMELHO – Prontidão até 12 horas e 100% de Grau de Mobilização
Os serviços devem garantir o estado de prontidão operacional.
O Presidente da Câmara deve coordenar todas as operações através do
COM, deve ser convocada a CMPC e decidido ativar o PMEPC.
Este nível de alerta irá manter-se sempre que, de acordo com a matriz do
risco (ANEXO C), o grau de risco é extremo.
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Comunicado ANPC/CDOS
Sistemas de Monitorização

SMPC

COM

Presidente
CM de
Vagos

Organismos e Entidades de
Apoio
FIGURA 3 - Sistema de Alerta.

Sistema de aviso

O aviso das populações compreende, também, a fase antecedente da
situação de emergência, desta forma, com o intuito de sensibilizar os
cidadãos para as medidas de autoproteção, para os sinais de aviso e para a
colaboração
informativos,

com

as

cartazes,

autoridades,
publicações,

poderão
sessões

ser
de

utilizados

folhetos

esclarecimentos

e

campanhas de sensibilização.
O aviso das populações em situação de emergência deverá compreender a
informação sobre as áreas potencialmente afetadas, os itinerários de
evacuação, os locais de abrigo onde se devem dirigir, e as medidas de
autoproteção a adotar.
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Relativamente aos sistemas de aviso, devem ser utilizados diversos
dispositivos para o efeito, como, telefones, telemóveis, viaturas com
megafones, estação de rádio local (Vagos FM).
A decisão do meio a adotar será baseada na extensão da zona (s) afetada
(s), dispersão geográfica da população a avisar (pequenas aglomerados das
freguesias ou aglomerados do concelho, na proximidade geográfica dos
agentes de Proteção Civil e nos meios e recursos disponíveis. Será ainda
considerado o facto, de que, a situação poderá ocorrer durante o dia útil de
trabalho, à noite ou durante o fim de semana, pelo que diferentes
procedimentos de aviso devem ser contemplados para diferentes períodos
do dia e da semana.
A estação de rádio local será utilizada para uma rápida difusão do aviso.
Dado que o aviso à população é uma ação crucial para minorar o número de
vítimas, e que os avisos selecionados podem não abranger toda a população
potencialmente afetada, deverá ser prevista a redundância de meios de
aviso.
Os mecanismos a desencadear, de forma a garantir a informação à
população, apresentam-se descritos na Parte III, em 4-3 do presente Plano.
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