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EQUIPA TÉCNICA 
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Rua do Castelo nº2  

2950-221 Palmela 

Tel: 21 233 66 53 – Fax: 21 233 66 59 

smpc@cm-palmela.pt; www.cm-palmela.pt  

Diretor do Plano:  

Álvaro Manuel Balseiro Amaro (Presidente da Câmara) 

Coordenador de Projeto:  
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Data:  

12/12/2016 (1ª versão)   
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LISTA DE ACRÓNIMOS  

 

AA – Área de Atuação 

AHB – Associação Humanitária de Bombeiros 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil   

AP – Áreas Protegidas 

APC – Agentes de Proteção Civil  

BAM – Bombeiros de Águas de Moura  

BP – Bombeiros de Palmela  

BPN – Bombeiros de Pinhal Novo  

CB – Corpo de Bombeiros  

CCOD – Centro de Coordenação Operacional Distrital 

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro 

CMDFCI – Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

CMP – Câmara Municipal de Palmela 

CMPC – Comissão Municipal de Proteção Civil 

CODIS – Comandante Operacional Distrital   

CONAC – Comandante Operacional Nacional 

COS – Comandante das Operações de Socorro 

CPX – Comand Post Exercise 

CTO – Comunicado Técnico Operacional  

DIOPS – Dispositivo Integrado das Operações de Proteção e Socorro   

DON – Diretiva Operacional Distrital  

EAE – Estado de Alerta Especial  

EAT – Equipas de Avaliação Técnica   

ERAS – Equipas de Reconhecimento e Avaliação de Situação   

GNR – Guarda Nacional Republicana 

GTFIA – Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da Arrábida 
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ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas  

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica  

INMLCF – Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses  

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera  

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social  

IRN – Instituto de Registos e Notariado  

JF – Juntas de Freguesia  

LBPC – Lei de Bases da Proteção Civil  

LIVEX – Exercício á escala real   

NecPro – Necrotério Provisório 

NEP – Norma de Execução Permanente  

NOP – Norma Operacional Permanente   

PcMun – Posto de Comando Municipal  

PDM – Plano Diretor Municipal  

PEE – Plano de Emergência Externo   

PLANOP – Plano de Operações  

PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios   

PMEPC – Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil  

POM – Plano Operacional Municipal  

RELIS – Relatórios Imediatos de Situação 

RJ-SCIE – Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios   

RT-SCIE – Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios   

SIOPS – Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro  

SIRESP – Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal  

SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil   

TO – Teatro de Operações  

ZA – Zona de Apoio 

ZCAP – Zona de Concentração e Apoio à População  
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ZCR – Zona de Concentração e Reserva 

ZI – Zona de Intervenção 

ZRnM – Zona de Reunião de Mortos 

ZRR – Zona de Receção de Reforços 

ZS – Zona de Sinistro  
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Ambiente e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, da Guarda Nacional Republicana. 



    
PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE PALMELA 

  

 

10 

 Decreto-Lei nº 34/2012, de 14 de fevereiro – Lei Orgânica do Instituto Nacional de Emergência 

Médica, I.P. 

 Decreto-Lei nº 166/2012, de 31 de julho – Lei Orgânica do Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses. 

 Decreto-Lei nº 39/2012, de 16 de fevereiro – Lei Orgânica do Instituto Português do Sangue e da 

Transplantação. 

 Decreto-Lei nº 83/2012, de 30 de março – Lei Orgânica do Instituto de Segurança Social. 

 Decreto-Lei nº 281/2007, de 7 de agosto – Aprova o Regime Jurídico da Cruz Vermelha Portuguesa. 
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 Decreto Regulamentar nº 31/2012, de 13 de março – Lei Orgânica da Direção-Geral da Alimentação 
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 Decreto-Lei nº 135/2012, de 29 de junho – Lei Orgânica no Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas. 
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atividade. 

 Decreto-Lei nº 68/2012, de 20 de março – Lei Orgânica do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera, I.P. 

 Decreto-Lei nº 241/2007, de 21 de junho, alterada pela Lei 48/2009, de 4 de Agosto, e pelo Decreto-

Lei nº 249/2012, de 21 de novembro – Regime Jurídico dos Bombeiros Portugueses. 

 Lei nº 32/2007, de 13 de agosto – Regime Jurídico das Associações Humanitárias de Bombeiros. 

 Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 248/2012, 

de 21 de novembro – Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros. 
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Regulamento da organização e funcionamento da Força Especial de Bombeiros Canarinhos (FEB). 
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de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional. 
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 Declaração da Comissão Nacional de Proteção Civil nº 97/2007, de 16 de maio – Estado de alerta 

especial para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS). 

 Decreto Regulamentar nº 86/2007, de 12 de dezembro – Articulação, nos espaços marítimos de 

soberania e jurisdição nacional, entre autoridades de polícia. 

 Portaria nº 1358/2007, de 15 de outubro – Define a composição e funcionamento das Equipas de 

Intervenção Permanente. 

 Decreto-Lei nº 43/2002, de 2 de março – Define a organização e atribuições do Sistema da 

Autoridade Marítima (SAM) e cria a Autoridade Marítima Nacional. 
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 Decreto-Lei nº 5/2000, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 138/2000, de 13 de julho – 

Estabelece o regime jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação, transladação e cremação 

de cadáveres. 

 Decreto-Lei nº 253/95, de 30 de setembro – Sistema Nacional para a Busca e Salvamento Aéreo. 

 Lei nº 44/86, de 30 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 

de novembro, e pela Lei Orgânica nº 1/2012, de 11 de maio – Lei do Regime do Estado de Sítio e do 

Estado de Emergência. 

Corrente   

 Lei nº 31/2014, de 30 de maio – Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento 

do Território e de Urbanismo. 

 Lei nº 75/2013, de 12 de setembro – Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 

estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 

regime jurídico do associativismo autárquico.  

 Lei nº 58/2007, de 4 de setembro – Aprova o Programa Nacional da Politica de Ordenamento do 

Território. 

 Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro – Lei da Água: medidas de proteção contra cheias e inundações; 

medidas de proteção contra secas; medidas de proteção contra acidentes graves de poluição; 

medidas de proteção contra rotura de infraestruturas hidráulicas. 

 Decreto-Lei nº 115/2010, de 22 de outubro – Estabelece um quadro para a avaliação e gestão dos 

riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais. 

 Decreto-Lei nº 41-A/2010, de 29 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 206-

A/2012, de 31 de agosto, e pelo Decreto-Lei nº 19-A/2014, de 7 de fevereiro – Aprova o 

Regulamento do transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas. 

 Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 224/2015, 

de 9 de outubro - Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios. 

 Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

278/2009, de 2 de outubro – Código dos Contratos Públicos.  

 Decreto-Lei nº 150/2015, de 5 de agosto, que transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012 (Diretiva Seveso III), 

revoga o Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 42/2014, de 18 de 

março – Prevenção de Acidentes Graves com Substâncias Perigosas. 

 Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 15/2009, de 14 de janeiro, 

pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação nº 20/2009, 

de 13 de março, pelo Decreto-Lei nº 114/2011 de 30 de novembro e pelo Decreto-Lei nº 83/2014, 

de 23 de maio – Aprova o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 Decreto-Lei nº 174/2002, de 25 de julho – Estabelece as regras aplicáveis à intervenção em caso de 

emergência radiológica, transpondo para a ordem jurídica interna as disposições do título IX, 

“Intervenção”, da Diretiva nº 96/29/EURATOM. 

 Decreto-Lei nº 165/2002, de 17 de julho com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 
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215/2008, de 10 de novembro e pelo Decreto-Lei nº 156/2013, de 5 de novembro – Proteção contra 

Radiações Ionizantes. 

 Decreto-Lei nº 112/2002, de 12 de abril – Aprova o Plano Nacional da Água. 

 Decreto-Lei nº 364/98, de 21 de novembro – Estabelece a obrigatoriedade de elaboração da carta de 

zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias. 

 Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro - Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em 

Edifícios. 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 65/2006, de 26 de maio – Aprova o Plano Nacional de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI). 

Comunicações   

 Lei nº 17/2012, de 26 de abril, alterada pelo Decreto-Lei nº 160/2013, de 19 de dezembro – 

Estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais, em plena concorrência, no 

território nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou destino no território nacional.  

 Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 51/2011, de 13 de setembro, 

posteriormente alterada pela Lei 10/2013, de 28 de janeiro e pela Lei nº 42/2013, de 3 de julho – Lei 

das comunicações eletrónicas.  

 Decreto-Lei nº 53/2009, de 2 de março – Define as regras aplicáveis aos serviços de amador e de 

amador por satélite, bem como a definição do regime de atribuição de certificados e autorizações 

especiais aos amadores e de licenciamento das estações de uso comum. 

 Decreto-Lei nº 47/2000, de 24 de março – Regime jurídico aplicável à utilização do Serviço Rádio 

Pessoal - Banda do Cidadão. 

 Decreto-Lei nº 448/99, de 4 de novembro, alterada e republicada em anexo ao Decreto-Lei nº 

160/2013, de 19 de novembro – Bases da concessão do serviço postal universal.  

 Resolução do Conselho de Ministros nº 56/2003, de 8 de abril – Redefine as condições de instalação 

do SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal e determina a 

adoção de várias medidas concretas necessárias à respetiva implementação. 
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REGISTO DE ATUALIZAÇÕES E EXERCÍCIOS  

A realização de exercícios é extremamente importante para testar o PMEPC de Palmela em 

situações controladas, permitindo que as diferentes entidades se familiarizem entre si e 

interajam em situação de emergência, permitindo a identificação de melhoramentos a introduzir 

no Plano. Os exercícios pressupõem a simulação de situações reais, possibilitando assim testar 

com uma maior proximidade da realidade às disposições do PMEPC de Palmela.  

Constitui objetivo principal do exercício, praticar e promover a gestão de grandes acidentes, 

partilhada pelas diversas entidades, numa perspetiva de melhorar a compreensão das 

dificuldades e problemas eventualmente existentes e otimizar soluções que se revelem mais 

eficazes.  

A seguir referem-se as principais características dos vários tipos de exercícios considerados:  

 Exercício de Posto de Comando ou CPX (Comand Post Exercise) – exercício 

interativo de simulação total, realizado em contexto de sala de operações, que permite 

o teste a múltiplas funções do plano, simulando uma situação de emergência e 

recorrendo-se a constrangimentos de tempo, incide-se maioritariamente na 

coordenação, integração e interação das políticas, procedimentos, funções e 

responsabilidades das várias organizações; testa-se o estado de prontidão e a 

capacidade de resposta e de mobilização de meios das diversas entidades envolvidas 

nas operações de emergência, sem no entanto existir a efetiva movimentação dos 

meios no terreno, embora se efetuem todos os procedimentos para tal.  

 Exercício à Escala Real ou LivEx – exercício concebido para avaliar a capacidade 

operacional de resposta global, em ambientes de elevada tensão que simula, tão 

realisticamente quanto possível, as condições reais de resposta; requer a mobilização 

efetiva de meios e recursos, a simulação de danos, a simulação ou efetiva atuação dos 

meios e recursos; é um exercício que deve testar a maior parte das funções do plano e 

a coordenação e articulação das várias entidades; envolve os participantes dos vários 

âmbitos, decisor, coordenação, operacional e/ou executantes; é um exercício de ordem 

operacional, no qual se desenvolvem missões no terreno, com meios humanos e 

equipamento, permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as capacidades de 

execução das entidades envolvidas.  

De modo a garantir a permanente operacionalidade do PMEPC de Palmela e a validação dos 

pressupostos nele contidos, os exercícios deverão ocorrer com periodicidade bienal, os quais 

poderão envolver o teste à totalidade ou apenas parte do Plano Municipal de Emergência, 

sendo fundamental a participação de todos os organismos e entidades representados na CMPC.
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Parte I – Enquadramento   

1. INTRODUÇÃO  

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Palmela, adiante designado PMEPC de 

Palmela, é um plano elaborado para fazer face à generalidade das situações de emergência que 

possam vir a ocorrer no concelho de Palmela.  

O Diretor do Plano é o presidente da Câmara Municipal de Palmela, tendo como substituto o 

Vereador em quem for delegada essa competência nos termos da legislação em vigor.  

O PMEPC de Palmela tem em vista o desenvolvimento das atividades no âmbito do 

planeamento, da prevenção e da intervenção em operações de proteção civil e da reabilitação 

dos serviços essenciais ao restabelecimento da normalidade. O seu objetivo é possibilitar a 

unidade de direção e controlo na coordenação das operações e na gestão dos meios e recursos 

mobilizados, face a um acidente grave ou catástrofe, com a finalidade de impedir a perda de 

vidas e minimizar os prejuízos. 

É um instrumento passível de atualização, sempre que se justifique, e que será utilizado em 

ações de prevenção e orientação para as mais variadas situações de emergência.  

2. FINALIDADE E OBJETIVOS  

O âmbito de aplicação do PMEPC de Palmela é a totalidade do território do Município de 

Palmela (Figura 1), com uma área aproximada de 465 km2, subdividido em 4 freguesias 

(Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo e União das Freguesias de Poceirão e Marateca), e 

procura dar resposta às ações de prevenção de riscos coletivos, naturais e tecnológicos e às 

operações de proteção civil de âmbito municipal. 
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Figura 1 – Enquadramento Geográfico 

2.1. Objetivos gerais   

O PMEPC de Palmela tem por objetivo o planeamento prévio das operações de proteção civil, 

bem como a criação de condições para um empenhamento rápido, eficiente e coordenado, de 

todos os meios disponíveis para as operações de socorro e assistência, contribuindo para uma 

gestão eficaz das ações de emergência. 

O PMEPC de Palmela está sujeito a atualizações periódicas e deve ser objeto de exercícios 

frequentes com vista a testar a sua operacionalidade. Tem como principais objetivos: 

 Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, 

serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil;  

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

 Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios 

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 

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

catástrofe; 
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 Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 

intervenção das entidades intervenientes; 

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

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis no território, sempre que a 

gravidade e dimensão das ocorrências justifique a ativação do PMEPC; 

 Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de 

prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

 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; 

 Promover a informação da população através de ações de sensibilização, tendo em 

vista a sua preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e a colaboração na 

estrutura de resposta à emergência. 

2.2. Antecedentes do processo de planeamento   

O Município de Palmela dispõe de um Plano Municipal de Emergência, aprovado em 1996 pelo 

então Serviço Nacional de Proteção Civil, o qual nunca foi ativado para dar resposta a situações 

reais de catástrofes ou acidentes graves. Durante o período em que vigorou, o referido plano 

não foi ativado nem foram realizados quaisquer exercícios com o intuito de testar a sua 

operacionalidade.  

A elaboração deste documento resulta da publicação da Diretiva relativa aos critérios e normas 

técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil 

(Resolução nº 30/2015, de 7 de maio). 

O presente documento foi submetido a consulta pública entre 31 de maio e 14 de julho de 2017 

nas instalações das Juntas de Freguesia e nos sítios da internet e intranet da Câmara Municipal 

de Palmela. Da consulta pública efetuada não foram rececionadas quaisquer sugestões ou 

recomendações. 

2.3. Articulação com instrumentos de planeamento e ordenamento do território   

Ao nível da articulação com instrumentos de ordenamento do território o PMEPC de Palmela 

articula-se também com outros instrumentos municipais, nomeadamente o Plano Diretor 

Municipal (PDM) e o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). O PDM 

estabelece a estrutura espacial e a classificação básica do solo, bem como parâmetros de 

ocupação, considera a implantação dos equipamentos sociais e desenvolve a qualificação do 

solo urbano e rural. 
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O PMDFCI vem operacionalizar e implementar a Estratégia Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios ao nível municipal. As ações que sustentam estes planos deverão procurar 

satisfazer os objetivos e as metas preconizadas nos cinco eixos estratégicos definidos no Plano 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, promover a gestão ativa da floresta e a 

gestão dos combustíveis florestais, reforçar as estruturas de defesa da floresta contra incêndios 

e de combate, educar e sensibilizar para a defesa da floresta contra os incêndios e para o uso 

correto do fogo, adotar estratégias de recuperação de áreas ardidas, e reforçar a vigilância e a 

fiscalização. A operacionalização das ações de vigilância, deteção, fiscalização, 1.ª intervenção e 

combate em particular, é concretizada através de um Plano Operacional Municipal (POM) que 

faz parte integrante do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

A articulação destes instrumentos de gestão territorial é de extrema importância, uma vez que 

estabelecem os comportamentos suscetíveis de imposição aos utilizadores do solo, tendo em 

conta os riscos para o interesse público relativo à proteção civil, designadamente nos domínios 

da construção de infraestruturas, da realização de medidas de ordenamento e da sujeição a 

programas de fiscalização. 

No domínio dos riscos industriais, na área geográfica do concelho de Palmela, existe uma 

indústria SEVESO, que dispõe de um Plano de Emergência Externo (PEE), aprovado em 2011 

pela Comissão Municipal de Proteção Civil e aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil, 

em reunião realizada no dia 31 de maio de 2011, e publicado em Diário da República no dia 9 

de junho de 2011, através da Resolução nº9/2011.  

No que concerne ao risco sísmico a análise de risco e da vulnerabilidade, teve por base os 

estudos que antecederam o Plano Especial de Emergência de Risco Sísmico para a Área 

Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes. 

O município dispõe também de outros instrumentos de gestão da emergência, nomeadamente 

o Plano de Coordenação para a Festa das Vindimas, que inclui o PPI para o Fogo-de-artifício no 

Castelo e Zona Envolvente, e o Plano de Coordenação para a Feira Medieval.  

3. TIPIFICAÇÃO DOS RISCOS  

O processo de caracterização do risco tem como objetivo estender o conhecimento dos fatores 

de risco que afetam o território, identificando a sua localização, gravidade dos danos potenciais 

e probabilidade de ocorrência. 

No nosso território foram identificados os seguintes riscos, de acordo com o indicado no quadro 

seguinte: 
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RISCOS ASSOCIADOS AO CONCELHO DE PALMELA 

Riscos Naturais 

Cheias e inundações 

Ventos fortes  

Ondas de calor 

Ondas de frio  

Movimentos de massa em vertentes (desabamentos, deslizamentos e 

outros) 

Sismos 

Riscos Tecnológicos 

Acidentes em áreas e parques industriais  

Acidentes que envolvam substâncias perigosas (Diretiva Seveso III) 

Acidentes no transporte de mercadorias perigosas  

Acidentes rodoviários, ferroviários e aéreos 

Incêndios e colapsos em centros históricos 

Riscos Mistos 

Aglomeração ou movimento de pessoas  

Degradação e contaminação de aquíferos 

Incêndios florestais 

Fonte: SMPC de Palmela  

Quadro 1 – Riscos analisados no âmbito do PMEPC 

Dos principais riscos identificados no concelho de Palmela, destaca-se o risco de incêndio 

florestal, que adquire especial importância principalmente na área inserida no Parque Natural 

da Arrábida, caracterizada por zonas declivosas e de difícil acesso com uma superfície revestida 

por densa vegetação de características mediterrânicas, sendo os vales mais protegidos zonas de 

maior densidade e porte por parte desta vegetação. Desta situação resulta uma intensidade de 

fogo e uma dificuldade na sua supressão muito elevada, de controlo muito difícil. Também o 

montado de sobro de Rio Frio, considerado um dos maiores da Europa, apresenta algum risco. 

A destacar também a existência de um Centro Histórico, que ocupa grande parte da vila de 

Palmela, caracterizado por edifícios contíguos e por ruas estreitas e de difícil acesso e circulação 

para veículos de intervenção em fogos urbanos. Este fator reduz de modo significativo a 

capacidade de intervenção dos bombeiros em grande parte do núcleo urbano.  

Por fim, o risco associado a uma unidade SEVESO, neste caso específico, a Hempel Portugal 

Lda., onde existe armazenada uma grande quantidade de substâncias e misturas de 

substâncias (matérias primas, produtos finais e produtos auxiliares), a maior parte como 

substâncias puras. Os cenários de acidente identificados representam as perdas de contenção 

mais significativas na instalação, devido às condições de operação (pressão e temperatura) e a 

falhas mecânicas e humanas identificadas e o risco de incêndio no interior dos armazéns, 

provocado pelo derrame das substâncias armazenadas. 
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3.1. Análise de Risco          

A matriz de análise do risco foi realizada de acordo com os procedimentos metodológicos 

vertidos no Guia para a Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de 

Emergência de Proteção Civil (ANPC, 2009). Neste contexto, o risco é classificado pela 

interseção entre a probabilidade de ocorrência do evento perigoso e o grau de gravidade dos 

danos potenciais que o mesmo pode produzir.  

Classificação Impacto Descrição 

Residual 

População 

Não há feridos nem vítimas mortais. Não há mudança/retirada de 

pessoas ou apenas de um número restrito, por um período curto 

(até 12 horas). Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não 

há suporte ao nível monetário nem material). Danos sem 

significado. 

Ambiente Não há impacte no ambiente. 

Socioeconómica 
Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos na 

comunidade Não há perda financeira. 

Reduzido 

População 

Pequeno número de feridos mas sem vítimas mortais. Algumas 

hospitalizações e retirada de pessoas por um período inferior a 24 

horas. Algum pessoal de apoio e reforço necessário. Alguns danos. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros. 

Socioeconómica Disrupção (inferior a 24 horas). Alguma perda financeira. 

Moderado 

População 

Tratamento médico necessário, mas sem vítimas mortais. Algumas 

hospitalizações. Retirada de pessoas por um período de 24 horas. 

Algum pessoal técnico necessário. Alguns danos. 

Ambiente Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros. 

Socioeconómica 
Alguma disrupção na comunidade (menos de 24 horas). Alguma 

perda financeira. 

Acentuado 

População 

Número elevado de feridos e de hospitalizações. Número elevado 

de retirada de pessoas por um período superior a 24 horas. Vítimas 

mortais. Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal de 

apoio. Danos significativos que exigem recursos externos. 

Ambiente Alguns impactes com efeitos a longo prazo. 

Socioeconómica 
Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços 

indisponíveis. Perda significativa e assistência financeira necessária. 

Crítico 

População 

Grande número de feridos e de hospitalizações. Retirada em 

grande escala de pessoas por uma duração longa. Significativo 

número de vítimas mortais. Pessoal de apoio e reforço necessário. 

Ambiente Impacte ambiental significativo e ou danos permanentes. 

Socioeconómica 
A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte 

significativo. 
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Fonte: ANPC, 2009 

Quadro 2 – Classificação do Risco 

O Quadro 3 representa os descritores das classes de probabilidade e de gravidade utilizadas 

neste Plano. A classificação do Risco, a partir do cruzamento entre a probabilidade e a 

gravidade, foi efetuada de acordo com a matriz proposta pela ANPC (2009) representado no 

Quadro 4. Refira-se que, na construção da matriz, se considerou, para cada categoria de risco, 

a possibilidade de ocorrência de eventos com a máxima severidade plausível. Adicionalmente, 

na caracterização global da gravidade de cada risco foi atribuída uma ponderação duas vezes 

superior aos impactos na população, por comparação com os admitidos para o ambiente e para 

a socioeconomia. 

Probabilidade Descrição 

Elevada 

É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias; 

E/ou nível elevado de incidentes registados; 

E/ou fortes evidências; 

E/ou forte probabilidade de ocorrência do evento; 

E/ou fortes razões para ocorrer; 

Pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 

Média-Alta 

Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias; 

E/ou registos regulares de incidentes e razões fortes para ocorrer; 

Pode ocorrer uma vez em cada cinco anos. 

Pode ocorrer uma vez em períodos de 5-10 anos. 

Média 

Poderá ocorrer em algum momento; 

E/ou com uma periodicidade incerta, aleatória e com fracas razões para ocorrer; 

Pode ocorrer uma vez em cada 20 anos. 

Pode ocorrer uma vez em períodos de 20-50 anos. 

Média-Baixa 

Não é provável que ocorra; 

Não há registos ou razões que levem a estimar que ocorram; 

Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos. 

Baixa 
Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais. 

Pode ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais. 

Fonte: ANPC, 2009 

Quadro 3 – Grau de probabilidade 
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PROBABILIDADE GRAVIDADE 

Elevada 

Residual Reduzida Moderada Acentuada Crítica 

  
AcRodov 

IncFlorestais 
  

Média -alta    
Cheias e 

inundações  
 

Média  

MovMassa 

IncUrb 

IncCenHist 

   

Média-baixa TTMP  
Sism 

 AcFerrov 
  

Baixa 
Nev 

EmerRadio 

OndFr 

Sec  

SubstPerigosas 

ColEd 

RuptBarragens 

OndCl 

AcAéreos 
  

Fonte: Municípia EM – Estudos de Identificação e Caracterização de Riscos, 2016 

Quadro 4 – Matriz de Risco – Grau de Risco  

Legenda: 

Risco Baixo  Risco Moderado  Risco Elevado  Risco Extremo 

AcAéreos – Acidentes aéreos; AcFerrov – Acidentes ferroviários; AcRodov – Acidentes rodoviários; 

Col_Ed – Colapso de estruturas em edifícios; EmerRadio – Emergências radiológicas; IncCentHist – 

Incêndios em centros históricos; IncFlorestais – Incêndios florestais; IncUrb – Incêndios urbanos; 

MovMassa – Movimentos de massa em vertentes; Nev – Nevões; OndCl – Ondas de calor; OndFr – 

Ondas de frio; RuptBarragens – Rutura de barragens; Sec – Secas; Sism – Sismos; SubstPerigosas – 

Acidentes que envolvam substâncias perigosas; TTMP – Transporte terrestre de mercadorias perigosas.  

A caracterização do território municipal e os riscos a que está sujeito encontram-se detalhados 

no Anexo A.1 “Estudos de Identificação e Caracterização de Riscos para o Município de 

Palmela”. 

4. CRITÉRIOS PARA A ATIVAÇÃO    

A ativação do PMEPC de Palmela visa assegurar a colaboração das várias entidades 

intervenientes no processo de resposta em caso de iminência ou ocorrência de acidente grave 

ou catástrofe, garantindo a rápida mobilização dos meios e recursos afetos ao Plano e uma 

maior eficácia na execução das ordens e procedimentos previamente definidos.  
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4.1. Competência para ativação do plano  

A ativação do PMEPC de Palmela em situação de emergência é da competência da Comissão 

Municipal de Proteção Civil (CMPC), presidida pelo presidente da Câmara Municipal ou na sua 

ausência ou impedimento, pelo Vereador em quem for delegada essa competência nos termos 

da legislação em vigor.  

Em função da dimensão da catástrofe ou acidente grave, deverão ser desencadeadas as ações 

de prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas a cada situação. As entidades que 

fazem parte da CMPC e o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) são responsáveis por 

proporcionar as condições para o restabelecimento dos serviços essenciais de sobrevivência, 

segurança e disponibilidade de condições aceitáveis nas áreas afetadas. 

A decisão de ativar o PMEPC de Palmela é imediatamente comunicada ao Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Setúbal (CDOS) pela via mais rápida (redes telefónicas fixas e móveis 

e via rádio) e ao municípios vizinhos, sem prejuízo da sua confirmação através de relatório, do 

qual conste o tipo de ocorrência, as áreas envolvidas, as consequências previsíveis, a duração e 

circunstâncias do fenómeno, bem como outros dados tidos por convenientes para a eventual 

tomada de decisões a nível distrital. 

4.1.1. Impossibilidade de reunião atempada da totalidade dos seus membros 

Após a declaração da situação de Alerta, o PMEPC de Palmela pode ser ativado 

excecionalmente com a presença de um terço dos seus membros.  

Quando não estiverem reunidas as condições atrás descritas e a não ativação do PMEPC de 

Palmela a curto prazo possa originar prejuízos graves para as ações a desenvolver na iminência 

ou já na fase de emergência, este poderá ser ativado pelo presidente da Câmara Municipal de 

Palmela. 

4.2. Critérios para a ativação do plano  

O PMEPC de Palmela pode ser ativado em duas situações distintas, para planeamento, treino e 

preparação de pré-emergência ou perante a iminência ou ocorrência de um acidente grave cujo 

grau de gravidade seja classificado como ACENTUADO ou CRÍTICO, de acordo com os critérios 

definidos no Ponto 3, e que constam do «Guia para a Caracterização de Risco no âmbito da 

Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil», publicado pela ANPC.    

4.3. Critérios para a desativação do plano  

Após a consolidação das operações de Proteção Civil e com o início das operações de reposição 

da normalidade dá-se a desativação do PMEPC de Palmela ouvida a CMPC após validação pelo 

diretor do plano. Os meios a utilizar para a publicitação da desativação do plano são: 
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- Os órgãos de comunicação social local e nacional (imprensa escrita); 

- Radiodifusão de comunicados e outra informação oficial pela rádio;  

- Página da internet do município; 

- Correio eletrónico; 

- Envio de mensagens escritas SMS, de acordo com a lista de contactos existente. 

 

 

 

  


