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 1.  LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

 

 

Lista de Acrónimos 

A 

ACES Agrupamento de Centros de Saúde 

 AE Autoestrada 

 AHBV Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

 ANACOM Autoridade Nacional de Comunicações 

 ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

 ANSR Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

 APA Agência Portuguesa do Ambiente 

 APR Área Predominantemente Rural 

 APU Área Predominantemente Urbana 

 C 

CCO Centros de Coordenação Operacional 

 CCOD Centro de Coordenação Operacional Distrital 

 CCON Centro de Coordenação Operacional Nacional 

 CDOS Comando Distrital das Operações de Socorro 

 CDPC Comissão Distrital de Proteção Civil 

 CM Caminho Municipal 

 CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 

 CMVM Câmara Municipal de Vieira do Minho 

CNE Corpo Nacional de Escutas 

 CNPC Comissão Nacional de Proteção Civil 

 CNOS Comando Nacional de Operações de Socorro 

 COAV Centro Operacional Avançado 
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CODIS Comandante Operacional Distrital 

 COM Coordenador Municipal de Proteção Civil 

 COS Comandante das Operações de Socorro 

 COS Carta de Ocupação dos Solos 

 CPX Command Post Exercise (exercícios de posto de comando) 

 CVP Cruz Vermelha Portuguesa 

 D 

DEM Digital Elevation Model 

 DGT Direcção-Geral do Território 

 DGPC Direcção-Geral do Património Cultural 

 DGS Direção Geral de Saúde 

 DIOPS Dispositivo Integrado das Operações de Proteção e Socorro 

 DMPC Divisão Municipal de Proteção Civil 

 E 

EAT  Equipas de Avaliação Técnica 

 EEEVS Elementos Estratégicos, Expostos, Vitais e/ou Sensíveis 

 

Elementos Estratégicos, Expostos, Vitais e/ou Sensíveis 

 

EDP Energias de Portugal 

 EM Estrada Municipal 

 EN Estrada Nacional 

 ENDS Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

 ENF Estratégia Nacional para a Floresta 

 ENSR Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 

 EP Estradas de Portugal 

 ER Estrada Regional 

 ERAS Equipas de Reconhecimento e Avaliação da Situação 

ERAV Equipas Responsáveis pela Avaliação das Vítimas 

 G 
GNR Guarda Nacional Republicana 

GIPS Grupo De Intervenção De Proteção E Socorro 

I 

IC Itinerários Complementar 
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ICARO Importância do Calor: Repercussões sobre os Óbitos 

 ICNF Instituto de conservação da Natureza e das Florestas 

 IGT Instrumento de Gestão Territorial 

 INE Instituto Nacional de Estatística 

 

Instituto Nacional de Estatística 

 

INEM Instituto Nacional de Emergência Medica 

 IP Itinerário Principal 

 IPMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

 IPSS Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 L 

LIVEX Live Exercise (exercício com meios reais) 

 LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

 M 

MAI Ministério da Administração Interna 

MP Ministério Público 

N 

NUT Nomenclatura de Unidade Territorial 

P 

PBH Plano da Bacia Hidrográfica 

 PCO Posto de Comando Operacional 

 PCOC Plano de Contingência para Ondas de Calor 

 PDEPC Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil 

 PDM Plano Diretor Municipal 

 PEA Plano Estratégico de Acão 

 PEOT Plano Especial de Ordenamento do Território 

 PMDFCI Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 PME Plano Municipal de Emergência 

 PMEPC Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

 PMEPCVM Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vieira do Minho 

 PMOT Plano Municipal de Ordenamento do Território 

 PDDFCI Plano Distrital de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 PNA Plano Nacional da Água 

 PNAAS Plano Nacional de Acão Ambiente e Saúde 
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PNDFCI Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 PNPOT Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território 

 PNPR Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 

 PROF 

 

Plano Regional de Ordenamento Florestal 

 PROT Plano Regional de Ordenamento do Território 

 PT Portugal Telecom 

Portugal Telecom 

 

S 

SAM Sistema de Avisos Meteorológicos 

 SEF Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 SF Sapadores Florestais 

 SGO Sistema de Gestão de Operações 

 SIG Sistema de Informação Geográfica 

 SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

 SIRESP Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança em 
Portugal 

 SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

 SMS Short Message Service 

 SNIRH Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

 SVARH Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos 

 T 

TIPAU Tipologia de Áreas Urbanas 

TO Teatro de Operações 

U 

UCI Unidade de Cooperação Internacional 

V 

VMER Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

Z 

ZA Zona de Apoio 

ZCAP Zona de Concentração e Alojamento das Populações 

ZCI Zona de Concentração e Irradicação  

ZI Zona de Intervenção 

ZRI Zona de Reunião e Irradicação 
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ZRR Zona de Receção e Reforços 

ZS Zona de Sinistro 

 

2.  REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS 
 

2.1 LEGISLAÇÃO ESTRUTURANTE 

• Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto – Lei de quadro de Transferência de 
Competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais. 

• Lei n.º 80/2015, de 03 de agosto - Segunda alteração à Lei n.º 27/2006, de 3 
de julho, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil.  

• Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro - Define o enquadramento institucional 
e operacional da proteção civil no âmbito municipal, estabelece a 
organização dos serviços municipais de proteção civil e determina as 
competências do comandante operacional municipal (com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro - Transfere 
competências dos governos civis e dos governadores civis para outras 
entidades da Administração Publica, liquida o património dos governos civis 
e define o regime legal aplicável aos respetivos funcionários).  

• Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro - Transfere competências dos 
governos civis e dos governadores civis para outras entidades da 
Administração Publica em matérias de reserva de competência legislativa 
da Assembleia da República.  

• Lei n.º 27/2006, de 3 de julho – Aprova a Lei de Bases da Proteção Civil (com 
as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro 
- Transfere competências dos governos civis e dos governadores civis para 
outras entidades da Administração Publica em matérias de reserva de 
competência legislativa da Assembleia da República).  

• Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto - Aprova a Lei de Segurança Interna.  
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• Despacho n.º 3551/2015, de 09 de abril - Procede à regulamentação e 
definição do desenvolvimento do Sistema de Gestão de Operações (SGO), 
no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 
(SIOPS), que se aplica a todos os Agentes de Proteção Civil (APC) e 
Entidades com especial dever de cooperação, quando empenhados em 
operações de proteção e socorro.  

• Despacho n.º 3317-A /2018, de 03 de abril - Procede à revisão do Sistema 
de Gestão de Operações (SGO), no âmbito do Sistema Integrado de 
Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), que se aplica a todos os Agentes 
de Proteção Civil (APC) e Entidades com especial dever de cooperação, 
quando empenhados em operações de proteção e socorro.  

• Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de Abril – Concretiza o quadro de transferência 
de competências para os órgãos municipais no domínio da proteção civil. 

• Decreto-Lei n.º 163/2014, de 31 de outubro - Procede à terceira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro, que aprova a Lei 
Orgânica do Ministério da Administração Interna, e à primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, que aprova a orgânica da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil.  

• Decreto-Lei n.º 112/2014, de 11 de julho - Procede à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica 
do Ministério da Administração Interna, à segunda alteração ao Decreto 
Regulamentar n.º 29/2012, de 13 de março, que aprova a orgânica da 
Secretária-geral do Ministério da Administração Interna, e à extinção da 
Direcção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos.  

• Decreto-Lei n.º 161-A/2013, de 2 de dezembro - Procede à extinção e 
integração por fusão na Secretária-geral do Ministério da Administração 
Interna, da Direcção-Geral da Administração Interna, e procede à primeira 
alteração aos Decretos-Leis n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro, 160/2012, 
de 26 de julho, e ao Decreto Regulamentar n.º 29/2012, de 13 de março, 
revogando o Decreto-Lei n.º 54/2012, de 12 de março.  

• Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio – Altera (segunda alteração) o 
Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, que cria o Sistema Integrado de 
Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e procede à respetiva 
republicação.  
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• Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro - Aprova a Orgânica do 
Ministério da Administração Interna.  

• Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro - Procede à transferência das 
competências dos governos civis, no âmbito da competência legislativa do 
Governo, para outras entidades da Administração Pública, estabelece as 
regras e os procedimentos atinentes à liquidação do património dos 
governos civis e à definição do regime legal aplicável aos seus funcionários, 
até à sua extinção.  

• Decreto-Lei n.º 112/2008, de 1 de julho – Cria uma conta de emergência 
que permite adotar medidas de assistência a pessoas atingidas por 
catástrofe ou calamidade publica.  

 
• Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de março - Aprova a orgânica da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 73/2012, de 26 de março).  

 

• Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho – Cria o Sistema Integrado de 
Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e estabelece a sua estrutura, 
respetivas competências e funcionamento, bem como normas e 
procedimentos a desenvolver em situação de iminência ou de ocorrência 
de acidente grave ou catástrofe.  

 

 

2.1.1 LEGISLAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

• Decreto-Lei 150/2015, de 05 de agosto - Estabelece o regime de prevenção 
de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das 
suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, transpondo 
a Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 
julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes 
graves que envolvem substâncias perigosas. 
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• Decreto-Lei n.º 42/2014, de 18 de março - Procede à alteração (primeira 
alteração) do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, transpondo para a 
ordem jurídica interna o artigo 30.º da Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos 
perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias perigosas, 
no sentido de conformar a parte 1 do anexo I daquele diploma com a 
referida Diretiva. 

• Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de outubro – Aprova o Regulamento de 
Segurança de Barragens. 

• Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho – Estabelece o regime de prevenção 
de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e de limitação 
das suas consequências para o homem e o ambiente. 

• Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil no 25/2008, de 18 de 
Julho – Estabelece os critérios e normas técnicas para a elaboração e 
operacionalização de planos de emergência de proteção civil. 

• Resolução n.º 30/2015, de 07 de maio - Aprovação de diretiva relativa aos 
critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de 
planos de emergência de proteção civil e revogação Resolução da 
Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 25/2008 de 18 de julho. 

• Declaração Comissão Nacional de Proteção Civil no 97/2007, de 16 de maio 
– Estabelece as regras de referência para ativação do estado de alerta 
especial para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 
(SIOPS), sendo aplicável as organizações integrantes daquele Sistema. 

• Declaração da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 344/2008, de 17 de 
outubro – Estabelece as normas de funcionamento dos Centros de 
Coordenação Operacional. 
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2.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS AGENTES DE PROTEÇÃO 
CÍVIL 

2.2.1 CORPOS DE BOMBEIROS 

• Lei n.º 48/2009, de 04 de agosto - Altera (primeira alteração) o Decreto-Lei 
241/2007, de 21 de Junho, que define o regime jurídico aplicável aos 
bombeiros portugueses no território continental. 

• Lei n.º 48/2009, de 04 de agosto - Altera (primeira alteração) o Decreto-Lei 
241/2007, de 21 de Junho, que define o regime jurídico aplicável aos 
bombeiros portugueses no território continental. 

• Decreto-Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro - Altera (2a alteração) o 
Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, que define o regime jurídico 
aplicável aos bombeiros portugueses no território continental, e republica-o 
em anexo, na sua redação atual. 

• Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro - Altera (primeira alteração) o 
Decreto-Lei 247/2007, de 27 de junho, que define o regime jurídico aplicável 
à constituição, organização, funcionamento e extinção dos corpos de 
bombeiros, no território continental, e procede à sua republicação. 

• Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho - Define o regime jurídico aplicável 
aos bombeiros portugueses no território continental (com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 48/2009, de 4 de agosto; Decreto-Lei n.º 249/2012, 
de 21 de novembro e Declaração de Retificação n.º 3/2013, de 18 de 
janeiro). 

• Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho - Define o regime jurídico aplicável 
à constituição, organização, funcionamento e extinção dos corpos de 
bombeiros, no território continental (com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de Novembro e Declaração de Retificação 
n.º 4/2013, de 18 de janeiro. 
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2.2.2 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 

• Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro - Aprova a orgânica da Guarda Nacional 
Republicana.  

2.2.3 INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA 
(INEM) 

• Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro - Aprova a orgânica do Instituto 
Nacional de Emergência Médica, I. P.  

2.2.4 CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (CVP) 

• Decreto-Lei n.º 281/2007, de 7 de Agosto - Aprova o regime jurídico da Cruz 
Vermelha Portuguesa (CVP) e os respetivos Estatutos.  

 

2.3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS AUTARQUIAS 

• Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro - Aprova o regime da responsabilidade 
civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas e altera o 
Estatuto do Ministério Público.  

• Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro - Define o enquadramento institucional 
e operacional da proteção civil no âmbito municipal, estabelece a 
organização dos serviços municipais de proteção civil e determina as 
competências do comandante operacional municipal (com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro - Transfere 
competências dos governos civis e dos governadores civis para outras 
entidades da Administração Pública, liquida o património dos governos civis 
e define o regime legal aplicável aos respetivos funcionários).  
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• Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de agosto - Aprova a lei da Estabilidade 
orçamental. Altera a Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei de Finanças 
Locais e a Lei de Finanças das Regiões Autónomas  

• Lei n.º 15/2001, de 5 de junho - Reforça as garantias do contribuinte e a 
simplificação processual, reformula a organização judiciaria tributaria e 
estabelece um novo Regime Geral para as Infrações Tributarias (RGIT).  

• Lei n.º 18/91, de 12 junho – Altera o regime de atribuições das autarquias 
locais e das competências dos respetivos órgãos.  

• Decreto-Lei n.º 363/88, de 14 de outubro - Disciplina a concessão de auxílio 
financeiro do Estado as autarquias locais.  

• Despacho n.º 14254-A/2007, de 27 de junho - Aprova o Regulamento do 
Programa de Aquisição de Equipamento de Primeira Intervenção no 
Combate aos Incêndios Florestais.  

• Declaração de Retificação n.º 13/98, de 25 de agosto - De ter sido retificada 
a Lei n.º 42/98, de 6 de agosto (Lei das Finanças Locais).  

 

 

3.  REGISTOS DE ATUALIZAÇÕES E EXERCÍCIOS 
 

3.1 REGISTOS DE ATUALIZAÇÕES 

 

Atualizações ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vieira do Minho 

Versão Alterações 
Data da 

Alteração 
Data da 

Aprovação 
Entidade 

responsável pela 
aprovação 

Observações 
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Elaboração em 
conformidade 
com a Resolução 
da Comissão 
Nacional de 
Proteção Civil no 
30/2015, de 7 de 
maio de 2015.  

 

    

      

      

 

3.1 REGISTOS DE EXERCÍCIOS 

 

Registo de Exercícios ao Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Vieira do Minho 

Tipo 
Objetivos Cenário Local Data 

Agentes e 
entidades 
envolvidas 

Meios e 
recursos 

envolvidos 

Ensinamentos 
recolhidos 

CPX LIVEX 
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 1.  INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Emergência  

Atenta aos problemas que podem colocar em causa a segurança dos munícipes, 
a Câmara Municipal procede à revisão do Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil de Vieira do Minho (PMEPCVM), fazendo deste um instrumento, 
através do qual define as orientações relativamente ao modo de atuação dos 
vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção 
civil, numa situação de acidente grave ou catástrofe. 

O PMEPCVM é um plano de âmbito geral, cujo objetivo é fazer face à 
generalidade das situações de acidente grave ou catástrofe, na medida em que 
permite organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações de resposta 
necessárias. 

O presente plano é um documento dinâmico, que deverá ser sujeito a alterações 
sempre que estas se julguem pertinentes e que, de acordo com a Resolução da 
Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 30/2015, de 7 de Maio, deverá ser revisto, 
num prazo máximo de cinco anos. 

A elaboração do PMEPCVM é regulada pela Diretiva relativa aos critérios e normas 
técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de 
proteção civil, constante da Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil 
n.º 25/2008, de 18 de Julho, revogada pela Resolução da Comissão Nacional de 
Proteção Civil n.º 30/2015, de 7 de Maio , encontrando-se, também, de acordo 
com as orientações dos Cadernos Técnicos PROCIV, nomeadamente o “Manual 
de Apoio à elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil”, publicado 
pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. A referida resolução estabelece 
ainda que o presente plano deve adotar a estrutura que se descreve de seguida. 
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Figura 1 – Estrutura do PMEPCVM 

  
Em termos de enquadramento legal, a elaboração deste documento encontra-se 
fundamentada pela seguinte legislação: 

 

 

Estrutura Conteúdo 

- Apresentação geral do plano;  
- Designação do Diretor do Plano e seus substitutos;  
- Finalidades do plano e os objetivos a serem respondidos;  
- Mecanismos inerentes à ativação e desativação do     

plano. 

PARTE I 

ENQUADRAMENTO 

- Organização geral das operações de proteção civil a 
executar; 

- Definição de responsabilidades dos Serviços e Agentes 
de proteção civil; 

- Estruturas dos meios operacionais a empregar nas 
operações; 

- Identificação e descrição das infraestruturas para as 
operações de proteção civil;  

- Definição de mecanismos adequados de notificação à 
autoridade de proteção civil;  

- Definição de medidas e ações a desencadear no 
decorrer das operações.  

PARTE II 

EXECUÇÃO 

 

- Identificação dos principais recursos existentes;  
- Identificação dos contactos das várias entidades 

intervenientes no plano e nas operações de proteção 
civil;  

- Modelos de relatórios, requisições e comunicados 
utilizados nas operações de proteção civil.  

 PARTE III 

INVENTÁRIO, MODELOS 
E LISTAGENS 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil          
Versão: 1 | Janeiro de 2019 

ENQUADRAMENTO 7 

 

Quadro 1 – Diplomas legais que enquadram o PMEPCVM 

CONTEÚDO DOS DIPLOMAS LEGAIS 
RESOLUÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL N.º 25/2008, DE 18 DE JULHO 
Estabelece os critérios e as normas técnicas para a elaboração e operacionalização dos 
planos de emergência de proteção civil. 
Normaliza a estrutura e os conteúdos dos planos de emergência de proteção civil e define 
a periodicidade com que devem ser revistos e sujeitos a exercícios. 
Clarifica o acesso público aos planos de emergência e garante a disponibilização das suas 
componentes não reservadas por um período não inferior a 30 dias. 

RESOLUÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL N.º 30/2015, DE 07 DE MAIO 
Revoga a Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 25/2008 de 18 junho - 
Diretiva para a elaboração de planos de emergência de proteção civil, publicada no 
Diário da República, 2ª Série, n. º138, de 18 de julho de 2008. 

LEI N.º 65/2007, DE 12 DE NOVEMBRO 
Estabelece o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito 
municipal, bem como a organização dos serviços municipais de proteção civil e as 
competências do Comandante Operacional Municipal (COM). 
Determina que os planos municipais de emergência devem ser elaborados de acordo 
com as diretivas emanadas da Comissão Nacional de Proteção Civil. 

DECRETO-LEI N.º 134/2006, DE 25 DE JULHO 
Estabelece o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS). Este é o 
conjunto de estruturas, normas e procedimentos que asseguram que todos os agentes de 
proteção civil atuam, no plano operacional, de forma articulada, sob um comando único, 
sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional. 
O SIOPS define a organização dos teatros de operações e dos postos de comando, 
clarificando competências e consolidando a doutrina operacional.  

LEI N.º 27/2006, DE 3 DE JULHO 
Lei de Bases da Proteção Civil. 
Define os princípios, os objetivos e as orientações para a atividade da Proteção Civil, 
deliberando, também, sobre as competências do Presidente da Câmara Municipal, no 
que respeita à execução da política de proteção civil e define a composição e 
competências das Comissões Municipais de Proteção Civil. 

LEI N.º 1/2011, DE 30 DE NOVEMBRO 
Transfere competências dos governos civis e dos governadores civis para outras entidades 
da Administração Pública em matérias de reserva de competência legislativa da 
Assembleia da República.  

DECRETO-LEI N.º 72/2013, DE 31 DE MAIO 
Altera (segunda alteração) o Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, que cria o Sistema 
Integrado de Operações de Proteção e Socorro e procede à respetiva republicação.  

LEI N.º 80/2015, DE 3 DE AGOSTO 
Procede à segunda alteração à Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, que aprova a Lei de Bases 
da Proteção Civil, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro.  
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LEI N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO 
Estabelece a Lei-quadro de transferências de competências para as autarquias locais e 
para as entidades intermunicipais. 
Determina a competência dos órgãos municipais na aprovação dos planos municipais de 
emergência de proteção civil. 

Decreto-Lei N.º 44/2019, DE 1 DE ABRIL 
Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no 
domínio da proteção civil. 

 

Neste enquadramento, o PMEPCVM articula-se com os com instrumentos de 
ordenamento do território vigentes no Município de Vieira do Minho, destacando-
se particularmente os seguintes planos:  

§  Plano Diretor Municipal (PDM) de Vieira do Minho;   

§  Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Vieira 
do Minho; 

§ Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil (PDEPC) de Braga;   

§ Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) dos municípios 
vizinhos, designadamente:  

• PMEPC de Terras de Bouro;  

• PMEPC de Montalegre; 

• PMEPC de Amares; 

• PMEPC de Fafe;   

• PMEPC de Póvoa de Lanhoso;   

• PMEPC de Cabeceiras de Basto. 

 

Enquanto responsável municipal pela política de proteção civil e autoridade 
municipal de proteção civil, o diretor do PMEPCVM é o Presidente da Câmara 
Municipal de Vieira do Minho que, em caso de ausência ou impedimento será 
substituído pelo Vereador com competência delegada.  
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Conforme o próprio nome o indica, o PMEPCVM é um plano de âmbito municipal, 
com revisão obrigatória num prazo máximo de cinco anos, conforme legislação 
em vigor, que incide sobre o concelho de Vieira do Minho, abrangendo as 21 
freguesias que o integram (Anissó, Anjos, Campos, Caniçada, Cantelães, Cova, 
Eira Vedra, Guilhofrei, Louredo, Mosteiro, Parada do Bouro, Pinheiro, Rossas, 
Ruivães, Salamonde, Soengas, Soutelo, Tabuaças, Ventosa, Vieira do Minho e 
Vilarchão).  

Com uma área total de 218,5 km², o concelho localiza-se na NUT II Norte e, mais 
precisamente na NUT III Ave, distrito de Braga. Este encontra-se limitado a Norte 
pelos concelhos de Terras de Bouro e Montalegre, a Noroeste por Amares, a Sul 
por Fafe, a Oeste pela Póvoa de Lanhoso e a Sueste por Cabeceiras de Basto.  

 

Mapa 1 – Enquadramento geográfico do concelho de Vieira do Minho 

 

 

 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil          
Versão: 1 | Janeiro de 2019 

ENQUADRAMENTO 10 

 

 2.  FINALIDADE E OBJETIVOS 

São vários os objetivos que norteiam o PMEPCVM, contudo, o seu objetivo 
primordial é o de proporcionar uma resposta organizada face a uma situação de 
acidente grave ou catástrofe. Como tal, de forma a prevenir a ocorrência de 
situações de acidente grave ou catástrofe, minimizar os seus efeitos e garantir um 
eficaz e organizado nível de proteção e socorro à população, foram definidos os 
seguintes objetivos gerais para o PMEPCVM: 

Figura 2 – Objetivos gerais do PMEPCVM 

 

 

PMEPCVM 

Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis 
à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe; 

Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e 
estruturas a empenhar em operações de proteção civil; 

Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em vista 
a sua preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na 
estrutura de resposta à emergência. 

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; 

Habilitar as entidades envolvidas no plano a manterem o grau de preparação e de 
prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

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

Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 
intervenção das entidades intervenientes; 
 

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

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; 
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3. TIPIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

O Homem ocupa a superfície terrestre do planeta, organizado em sociedades 
cada vez mais complexas e artificiais, numa aparente harmonia com a natureza, 
mas sujeito a riscos e a fenómenos naturais intensos que comprometem, 
frequentemente, o equilíbrio entre o ambiente social e o ambiente natural.  

Um dos principais objetivos da elaboração do PMEPCVM foi adequar as 
necessidades operacionais do município aos principais riscos existentes no 
concelho. Para tal foi recolhida informação referente aos riscos existentes e aos 
riscos potenciais, bem como a clarificação dos conceitos e procedimentos a 
serem adotados perante uma situação de acidente grave ou catástrofe.  

Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil a palavra risco é utilizada para 
definir a possibilidade de ocorrerem perda de vidas humanas, bens ou 
capacidade produtiva quando estes elementos são expostos a um evento 
destrutivo. Os riscos podem ser diferenciados em três categorias, designadamente: 

 

Quadro 2 – Riscos Naturais, Mistos e Tecnológicos 

TIPO DEFINIÇÃO 
Riscos 

Naturais Quando o fenómeno que produz os danos tem origem na natureza 

Riscos Mistos 
Quando o acontecimento apresenta causas combinadas na sua 
origem, ou seja, resulta de causas naturais combinadas com ações 
humanas. 

Riscos 
Tecnológicos 

Os fenómenos têm na sua origem ações humanas, sendo os mais 
frequentes, aqueles que resultam do desrespeito pelas regras de 
segurança. 

 

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) de Vieira do Minho tem como 
objeto o acompanhamento e o desenvolvimento de ações nas seguintes áreas 
dos riscos naturais, mistos e tecnológicos (n.º 2 e 3 do artigo 5.º do Regulamento n.º 
22/2011, de 11 de Janeiro de 2011). 
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Assim, para a elaboração do PMEPCVM foram considerados os riscos naturais, 
mistos e tecnológicos que apresentam uma maior probabilidade de ocorrer neste 
território, designadamente: 

 

Quadro3 – Riscos com maior probabilidade de ocorrência 

ÁREAS DOS RISCOS NATURAIS, 
MISTOS E TECNOLÓGICOS 

CONSIDERADO 
NO PMEPCVM 

DESIGNAÇÃO ADOPTADA NO 
PMEPCVM 

Incêndios e Fogos Florestais Sim Incêndios Florestais 
Deslizamentos de terras e 
aluimentos 

Sim Movimentos de massa 

Acidentes Graves de Tráfego 
Rodoviário 

Sim Acidentes rodoviários 

Ciclones e tempestades Sim Ciclones e tempestades 
Precipitações intensas Sim Cheias e inundações 
Cheias Sim Cheias e inundações 
Inundações Sim Cheias e inundações 
Nevões, geadas e vagas de frio Sim Nevões 
Secas e ondas de calor Sim Ondas de calor 
Ventos fortes Sim Ventos fortes 
Incêndios Urbanos  Sim Incêndios urbanos e industriais 
Acidentes Industriais Sim Incêndios urbanos e industriais 
Transporte de Mercadorias 
Perigosas 

Sim 
Acidentes no transporte de matérias 

perigosas 
Acidentes geomorfológicos Sim Movimentos de massa 
Rutura de Barragens e outras 
Estruturas 

Sim Colapso de estruturas 

Sismos Sim Sismos 
Epidemias Não — 
Emergências Radiológicas Não — 
Ameaças NRBQ (nucleares, 
radiológicas, biológicas e 
químicas) 

Não — 

Acidentes de Tráfego Aéreo Não — 
Energia Elétrica, redes de média, 
alta e muita alta tensão, aéreas 
ou subterrâneas. 

Sim 
Acidentes com linhas de transporte de 

energia elétrica 
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Figura 3 – Riscos de maior impor no concelho de Vieira do Minho 

 

 

Tendo como base os registos dos serviços municipais sobre o histórico das diversas 
ocorrências, foi possível identificar o grau de probabilidade de ocorrência de 
determinado risco. Para obtenção da estimativa do grau de gravidade, recorreu-
se à simulação do pior cenário possível para os riscos em análise. 

Com a conjugação destes dois resultados foi possível calcular o grau de gravidade 
por Risco, levando a sua hierarquização, metodologia teve como base o Caderno 
Técnico PROCIV 9:  

Figura 4 – Matriz de Risco 

 
 

 

Cheias e inundações 

Movimentos de massa em 
vertentes 

Ondas de calor 

Incêndios 
Florestais 

Acidentes no transporte 
de matérias perigosas 

Colapso de estruturas 

Incêndios urbanos e 
industriais 

RISCOS MISTOS RISCOS 
NATURAIS 

RISCOS 
TECNOLÓGICOS 

Nevões 

Ciclones e Tempestades 
 

Ventos fortes Acidentes rodoviários 

Acidentes com linhas 
de transporte de 
energia elétrica Sismos 
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1- Movimentos de Massas em Vertentes (Grau de Risco) 

Trata-se de um risco cuja probabilidade de ocorrência é considerada média -
baixa e, a sua gravidade moderada. RISCO MODERADO 

Figura 5 – Grau de Risco Movimentos de Massas em Vertentes 

 

 

2- Cheias e Inundações 

 um risco cuja probabilidade de ocorrência é considerada média -baixa e, a 
sua gravidade moderada. RISCO MODERADO 

Figura 6 – Grau de Risco Cheias e Inundações 
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3- Ciclones e tempestades 

Trata-se de um risco cuja probabilidade de ocorrência é considerada média e, 
a sua gravidade moderada. RISCO MODERADO 

Figura 7 – Grau de Risco Ciclones e tempestades 

 

 

4- Nevões 

Este risco caracteriza-se por ter uma probabilidade de ocorrência média e uma 
gravidade moderada. RISCO MODERADO 

Figura 8 – Grau de Risco Nevões 
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5- Ventos Fortes 

Trata-se de um risco cuja probabilidade de ocorrência é considerada média e, 
a sua gravidade moderada. RISCO MODERADO 

Figura 9 – Grau de Risco Ventos Fortes 

 

 

6- Ondas de calor 

O risco associado às ondas de calor caracteriza-se por apresentar uma 
probabilidade de ocorrência média-baixa e uma gravidade reduzida. RISCO 
BAIXO 

Figura 10 – Grau de Risco Ondas de Calor 
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7- Sismos 

Trata-se de um risco cuja probabilidade de ocorrência é considerada baixa e, 
a sua gravidade acentuada. RISCO MODERADO 

Figura 11 – Grau de Risco Sismos 

 

 

8- Incêndios Florestais 

O risco de incêndio florestal é caracterizado por possuir uma probabilidade de 
ocorrência média-alta e a sua gravidade moderada. RISCO ELEVADO 

Figura 12 – Grau de Risco Incêndios Florestais 
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9- Incêndios Urbanos e Industriais 

Trata-se de um risco cuja probabilidade de ocorrência é considerada baixa e, 
a sua gravidade acentuada. RISCO MODERADO 

Figura 13 – Grau de Risco Incêndios Urbanos e Industriais 

 

 

10- Acidentes com Transporte de Matérias Perigosas 

Este risco caracteriza-se por ter uma probabilidade de ocorrência baixa e uma 
gravidade acentuada. RISCO MODERADO 

Figura 14 – Grau de Risco Acidentes com Transporte de Matérias Perigosas 
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11- Colapso de estruturas 

O risco associado ao colapso de estruturas caracteriza-se por apresentar uma 
probabilidade de ocorrência baixa e uma gravidade moderada. RISCO 
MODERADO 

Figura 15 – Grau de Risco Colapso de Estruturas 

 

 

12- Acidentes Rodoviários 

Os acidentes rodoviários apresentam uma probabilidade de ocorrência média 
e uma gravidade moderada. RISCO MODERADO 

Figura 16 – Grau de Risco Acidentes Rodoviários 
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13- Acidentes com Linhas de Transporte de Energia Elétrica 

Trata-se de um risco cuja probabilidade de ocorrência é considerada baixa e, 
a sua gravidade acentuada. RISCO MODERADO 

Figura 17– Grau de Risco Acidentes com Linhas de Transporte de Energia Elétrica 

 

 

Assim, é possível hierarquizar os principais riscos, definidos para o concelho de 
Vieira do Minho, onde o primeiro os critérios de hierarquização é o Grau de Risco 
seguido da probabilidade de ocorrência e nível gravidade. 

 

Quadro 4 – Hierarquização dos Principais Riscos definidos para o concelho de Vieira do 
Minho 

Tipo de Risco Grau de Risco 

Mistos Incêndios Florestais Elevado 

Tecnológicos Acidentes rodoviários Moderado 

Naturais Ciclones e Tempestades  Moderado 

Naturais Ventos Fortes Moderado 
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Naturais Nevões Moderado 

Naturais Movimento de massas em vertentes Moderado 

Naturais Cheias e Inundações Moderado 

Tecnológicos Incêndios Urbanos e Industriais Moderado 

Tecnológicos Transporte de Matérias perigosas Moderado 

Tecnológicos Acidentes com linhas, de transporte, 
de Energia Elétrica 

Moderado 

Naturais Sismos Moderado 

Tecnológicos Colapso de estruturas Moderado 

Naturais Ondas de Calor Baixo 
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4.  CRITÉRIOS PARA A ATIVAÇÃO 

 

A complexidade e grau de intensidade das situações de acidente grave ou 
catástrofe são determinantes para a decisão da ativação do Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil (PMEPC), sendo por isso raras as situações em que 
tal se justifica. 

Neste sentido, a ativação do PMEPCVM é aplicável às situações de ocorrência ou 
iminência de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, em que os seus 
potenciais efeitos apresentem uma dimensão e gravidade tal, que exigem a 
ativação de meios públicos e privados adicionais. Esta pressupõe uma resposta 
rápida, concertada e eficaz por parte das várias entidades intervenientes, de 
modo a minimizar os efeitos do acidente grave ou catástrofe e de restabelecer a 
normalidade. 

A ativação do plano de emergência visa assegurar a colaboração das várias 
entidades intervenientes, garantindo a mobilização mais rápida dos meios e 
recursos afetos ao plano e uma maior celeridade e eficácia na execução dos 
procedimentos previamente definidos. 

Após a ativação do PMEPCVM as operações de proteção e socorro passam a ser 
coordenadas pela autoridade política do município de Vieira do Minho, o 
Presidente da Câmara Municipal, sendo na sua ausência ou impedimento 
revezado pelo seu substituto Legal. 

 

4.1 COMPETÊNCIAS PARA A ATIVAÇÃO DO PLANO  

 

Como referido anteriormente, a ativação do plano tem como objetivo assegurar 
a colaboração entre as diferentes entidades intervenientes no plano, garantindo, 
desta forma, a mobilização dos meios e recursos necessários para garantir a 
execução dos procedimentos previamente definidos. Neste sentido, de acordo 
com o definido pelo n.º 3 do Artigo. º 6 do Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de Abril, é 
da competência do Presidente da Câmara Municipal a ativação do PMEPC, 
ouvida, sempre que possível a Comissão Municipal de Proteção Civil. 
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 Compete ao presidente da câmara municipal, no exercício de funções de 
responsável municipal da política de proteção civil, desencadear, na iminência 
ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as ações de proteção civil de 
prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em cada caso.  
 

Convocada a CMPC, poderá reunir com composição reduzida, na impossibilidade 
de reunir a totalidade dos seus membros, de forma a apoiar a ativação o 
PMEPCVM.  

No entanto, a composição reduzida da CMPC deve ser composta pelo menos por 
membros do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), dos Bombeiros 
Voluntários de Vieira do Minho e da GNR. 

Deliberada a ativação do plano, pelo Presidente da Câmara Municipal, torna-se 
necessário proceder à publicitação da sua ativação, recorrendo para tal, aos 
seguintes meios: 

 

Quadro 5 – Meios a utilizar para publicitação da ativação e desativação do PMEPCVM 

MEIOS DE DIVULGAÇÃO  

Internet    
ü 

- Site da Câmara Municipal de Vieira do Minho 
(http://www.cm-vminho.pt) 

Órgãos de Comunicação 
º¾ 

Órgãos de comunicação social locais e nacionais; 
- Jornal de Vieira; 
- Rádio Alto Ave (91.6 FM) 

Editais      
� 

Afixação de editais nos locais habituais. 

Telemóvel 
È 

Envio de SMS (a Câmara Municipal de Vieira do Minho dispõe de 
um protocolo para o envio de SMS). 

Avisos sonoros 
p 

Difusão de avisos sonoros por altifalantes dos veículos das forças 
de segurança, corporações de bombeiros e serviços de 
segurança. 

 

A ativação do PMEPCVM deverá ser comunicada ao Comando Distrital das 
Operações de Socorro (CDOS) de Braga e aos municípios vizinhos (Terras de Bouro, 
Montalegre, Povoa de Lanhoso, Amares, Fafe e Cabeceiras de Basto), através da 
via mais rápida (redes telefónicas fixas ou móveis, correio eletrónico, etc.).  

Em termos esquemáticos a ativação do PMEPCVM deverá proceder-se da 
seguinte forma: 
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Figura 18 – Processo de ativação do PMEPCVM 

 

 

 

O PMEPCVM apenas deverá ser desativado quando estiver garantida a segurança 
da população e as condições mínimas de normalidade das áreas afetadas pelo 
acidente grave ou catástrofe. A desativação é feita pelo Presidente da Câmara 
de Vieira do Minho por publicitação nos mesmos meios utilizados para a sua 
ativação.  

 

 

        

 
Presidente da Câmara Municipal 

convoca a CMPC 

Ativação do PMEPCVM por 
parte da CMPC 

Adoção de medidas excecionais 
de prevenção ou especiais de 

reação para resolução da situação 
 

Garantia das condições de 
segurança e restabelecidas as 

condições mínimas de normalidade 

OCORRÊNCIA OU IMINÊNCIA DE 
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE GRAVE 

OU CATÁSTROFE 

Reposição da 
normalidade 

Desativação 
do plano 

üÈ� 

ºp¾ 

Publicitação da ativação do 
PMEPCVM 

Publicitação da 
desativação do PMEPCVM 

Ativação do PMEPCVM por 
parte da CMPC 

Ativação do PMEPC por parte da 
Presidente da Câmara 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil          
Versão: 1 | Janeiro de 2019 

ENQUADRAMENTO 25 

 

4.2 CRITÉRIOS PARA ATIVAÇÃO DO PLANO 

 

Os planos de emergência deverão ser ativados pelo Presidente da Câmara, na 
iminência da ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, precipitando a 
necessidade de adotar medidas preventivas ou especiais de recção que não 
estejam expressas na atividade normal de proteção civil.  

Dada a complexidade e transversalidade dos riscos considerados no PMEPCVM, a 
decisão da sua ativação, deverá ser suportada pelo grau de gravidade associado 
aos seguintes critérios: 

o Efeitos na população; 

o Danos nos bens e património; 

o Danos nos serviços e infraestruturas; 

o Danos no ambiente; 

o Características da ocorrência; 

o Percentagem da área territorial coberta pelo plano, afetada pelo 
acidente grave ou catástrofe (extensão territorial afetada) 

 

Perante a ocorrência de um acidente grave ou catástrofe deve ser analisada a 
probabilidade e gravidade de cada um dos critérios estabelecidos e definido o 
seu nível de alerta, conforme o seguinte esquema:   
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Figura 19 – Critérios para a ativação do PMEPCVM 

 

 

Para quantificar a análise da gravidade para cada um dos critérios estabelecidos, 
de modo a verificar se estamos perante uma situação de normalidade ou de 
alerta, utilizam-se as tabelas seguintes, elaboradas com base na Diretiva 
Operacional Nacional. 

 

Quadro 6 - Gravidade da ocorrência em relação ao parâmetro “efeitos na população” 

EFEITOS NA POPULAÇÃO GRAVIDADE 

Até 15 sinistrados; 

Até 20 famílias desalojadas. 
Moderada 

Entre 15 e 30 sinistrados; 

Entre 20 e 30 famílias desalojadas; 

Até 10 mortos. 

Acentuada 

Mais de 30 sinistrados; 

Mais de 30 famílias desalojadas; 

Mais de 10 mortos. 

Crítica 

ACIDENTE 
GRAVE OU 
CATÁSTRO

FE 
Avaliação do 

grau de 
gravidade 

Analisar os fatores 
de agravamento e 
se necessário 
redefinir o nível de 
alerta do plano 

NÍVEL  
DE ALERTA 

Efeitos na população; 
 
Danos nos bens e património; 
 
Danos nos serviços e 
infraestruturas; 
 

Danos no meio ambiente; 

Características da ocorrência; 

Extensão Territorial Afetada. 
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Quadro 7 – Gravidade da ocorrência em relação ao parâmetro “danos nos bens e 
património” 

DANOS NOS BENS E PATRIMÓNIO GRAVIDADE 

Inutilização dos bens por menos de 24horas. Moderada 

Inutilização dos bens por um período compreendido entre 24 e 48 

horas. 
Acentuada 

Inutilização dos bens por um período superior a 48 horas. Crítica 

 

Quadro 8 – Gravidade da ocorrência em relação ao parâmetro “danos nos serviços e 
infraestruturas” 

DANOS NOS SEVIÇOS E INFRA-ESTRUTURAS GRAVIDADE 

Afetação de serviços e/ou infraestruturas que pela sua importância 

causa constrangimento na comunidade (menos de 24 horas). 
Moderada 

Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços 

indisponíveis. (24 a 48 h) 
Acentuada 

Muitos serviços indisponíveis; a comunidade deixa de conseguir 

funcionar sem apoio externo. (período superior a 48 h) 
Crítica 

 

Quadro 9 – Gravidade da ocorrência em relação ao parâmetro “danos no meio 
ambiente” 

DANOS NO MEIO AMBIENTE GRAVIDADE 

Algum impacte no ambiente, mas sem efeitos duradouros. Moderada 

Alguns impactes no ambiente com efeitos a longo prazo. Acentuada 

Impacte ambiental significativo e/ou danos permanentes. Crítica 

 

Quadro 10 – Gravidade da ocorrência em relação ao parâmetro “características da 
ocorrência” 

CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA GRAVIDADE 

Controlável com reforço e empenhamento de vários meios e uma 

atuação concertada. Controlável em menos de 12 horas. 
Moderada 
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Situação dificilmente controlável em menos de 12 horas. Acentuada 

Ocorrência presumivelmente incontrolável nas próximas horas; necessário 

um período de tempo igual ou superior a 24 horas para controlar a 

situação. 

Crítica 

 

Quadro 11 – Gravidade da ocorrência em relação ao parâmetro “percentagem da área 
territorial coberta pelo plano afetada pelo acidente grave ou catástrofe” 

PERCENTAGEM DA ÁREA TERRITORIAL COBERTA PELO PLANO 

AFECTADA PELO ACIDENTE GRAVE OU CATÁSTROFE 
GRAVIDADE 

Entre 5% a 10% da área territorial afetada. Moderada 

Entre 10% e 20% da área territorial afetada. Acentuada 

Mais de 20% da área territorial afetada. Crítica 

 

Estabelecidos os níveis de alerta para os diferentes critérios, adota-se o critério que 
apresentar o nível de alerta mais gravoso, e procede-se de acordo com o definido 
no quadro 12: 

Quadro 12 – Interpretação das situações de alerta  

SITUAÇÃO DE 
ALERTA DESCRIÇÃO 

Amarelo 

Situações de acidente grave ou catástrofe de âmbito e dimensão 
relativamente limitada que, contudo, podem potenciar o 
desenvolvimento de consequências mais gravosas. Os serviços e 
entidades deverão garantir as condições de operacionalidade 
adequadas à situação. 

Laranja 

Situações de acidente grave ou catástrofe em que se admite não ser 
possível controlar a situação num curto período de tempo e que 
podem potenciar o desenvolvimento de consequências que 
excedam a capacidade de controlo do nível municipal. É necessária 
a intervenção conjunta de várias entidades. As entidades 
intervenientes no plano devem garantir o reforço do estado de 
prontidão. 

Vermelho 

Situações de acidente grave ou catástrofe em que presumivelmente 
não será possível o seu controlo num curto prazo e que excedem a 
capacidade de controlo do nível municipal. Exige total empenho das 
estruturas operacionais de proteção civil. Necessidade de uma 
resposta de nível distrital. 
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Contudo, para os vários riscos considerados no plano, importa ainda referir que 
existem fatores de agravamento que podem condicionar negativamente as 
operações de socorro. Como tal, perante a existência de um dos fatores 
constantes da tabela seguinte deverá ser ponderada a passagem do nível de 
alerta anteriormente estabelecido, para um nível de alerta superior. 

 

Quadro 13 – Fatores de agravamento em função de cada risco  

RISCO FACTORES DE AGRAVAMENTO 

Movimentos de Massa 
em Vertentes 

- Previsão de precipitação intensa e contínua nas próximas 
horas; 

- Ausência de vegetação; 
- Saturação do solo em água. 

Cheias e Inundações 

- Previsão de condições meteorológicas adversas para as 
próximas horas; 

- Reduzida permeabilidade na zona do sinistro; 
- Confluência de vários cursos de água a montante; 
- Previsível descarga de barragens a montante; 
- Zonas a montante do local da ocorrência com o coberto 

vegetal destruído; 
- Estreitamentos artificias dos canais fluviais próximos a jusante 

da zona de sinistro; 
- Entulhamento ou encanamento dos cursos de água a jusante 

da área de sinistro. 

Ciclones e 
Tempestades 

- Previsão de agravamento das condições meteorológicas;  
- Desencadeamento de outras situações de acidente grave ou 

catástrofe (incêndios); 
- Falhas de energia e de comunicações. 

Nevões 

- Previsão de agravamento das condições meteorológicas;  
- Falhas de energia elétrica;  
- Populações isoladas devido à queda de neve;  
- Problemas relacionados com o abastecimento de água.  

Ventos Fortes 

- Previsão de agravamento das condições meteorológicas;  
- Ocorrência de outras situações de acidente grave ou 

catástrofe associadas (cheias, inundações e destruição de 
edifícios). 

- Falhas de energia e de comunicações. 

Ondas de Calor 
- Previsão de agravamento das condições meteorológicas;  
- Problemas no abastecimento de água. 

Incêndios Florestais 
- Previsão de condições meteorológicas adversas para as 

próximas 24 horas; 
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RISCO FACTORES DE AGRAVAMENTO 
- Proximidade de zona com elevado nível de combustível; 
- Proximidade de aglomerados populacionais. 

Incêndios Urbanos e 
Industriais 

- Proximidade de outras indústrias ou aglomerados 
populacionais; 

- Probabilidade de extensão do incêndio a zonas adjacentes; 
- Existência de materiais perigosos. 

Acidentes no 
Transporte de Matérias 

Perigosas 

- Proximidade de aglomerados populacionais; 
- Proximidade de cursos de água; 
- Proximidade de condutas de esgoto ou canais de escoamento 

de águas pluviais. 

Colapso de Estruturas 
- Condições meteorológicas adversas; 
- Desencadeamento de outras situações de acidente grave ou 

catástrofe (efeito dominó). 

Acidentes Rodoviários 

- Elevado número de vítimas encarceradas; 
- Topografia acidentada do terreno; 
- Previsão de condições meteorológicas adversas para as 

próximas horas. 
Acidentes com Linhas 

de Transporte de 
Energia Elétrica 

- Proximidade a aglomerados populacionais; 
- Previsão de condições meteorológicas adversas para as 

próximas horas. 

 

Quadro 14 – Resumo da definição Critérios de Gravidade de Ocorrência  

Gravidade 
Efeitos na 

População 

Danos nos 
Bens 

Patrimoniais 

Danos nos 
Serviços e 

Infraestruturas 

Danos no 
Ambiente 

Características 
da ocorrência 

Extensão 
Territorial 
Afetada 

Moderada 

5 a 15 
Sinistrados 

Inutilização dos 
bens por menos de 

24 horas. 

Afetação de serviços 
e/ou infraestruturas 

que pela sua 
importância causa 
constrangimento à 

comunidade (menor 
24h) 

Algum 
impacto 

ambiental, 
mas sem efeito 

duradouro 

Controlável com 
reforço e 

empenhamento de 
vários meios e uma 

atuação 
concertada, 

controlável em 
menos de 12 horas 

5 a 10 % da 
área 

territorial 
afetada 5 a 15 famílias 

desalojadas 

Acentuada 

15 a 25 
Sinistrados 

Inutilização dos 
bens por um 

período 
compreendido 

entre 24 e 48 horas. 

Afetação de serviços 
e/ou infraestruturas 

que pela sua 
importância causa 
constrangimento à 
comunidade (entre 

24 e 48 h) 

Alguns 
impactes 

ambientais, 
com efeitos a 
longo prazo 

Situação 
dificilmente 

controlável em 
menos de 12 horas. 

Entre 10% a 
20% da 

área 
territorial 
afetada. 

15 a 25 famílias 
desalojadas 

Até 15 mortos 

Crítica Mais de 25 
sinistrados Inutilização dos 

bens por um 

Afetação de serviços 
e/ou infraestruturas 

que pela sua 

Impacte 
ambiental 

significativo 

Ocorrência 
presumivelmente 
incontrolável nas 

Mais de 
20% da 

área 



 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil          
Versão: 1 | Janeiro de 2019 

ENQUADRAMENTO 31 

 

Mais de 25 
famílias 

desalojadas 

período superior a 
48 horas. 

importância causa 
constrangimento à 

comunidade (superior 
a 48 h) 

e/ou danos 
permanentes 

próximas horas, 
necessário um 

período de tempo 
igual ou superior a 

24 horas para 
controlar a 

situação 

territorial 
afetada. 

Mais de 15 
Mortos 

 

Com base no Quadro anterior o Presidente de Câmara deverá deliberar a 
ativação do plano sempre que os critérios determinem Gravidade Acentuada ou 
Crítica. 

Devido à dificuldade em definir parâmetros universalmente aceites que indiquem 
criteriosamente quando o PMEPCVM deverá ser ativado, salienta-se que 
independentemente dos critérios estabelecidos, o PMEPCVM pode ser ativado por 
deliberação do Presidente de Câmara quando este considerar necessário para a 
prossecução das operações de socorro. 

 


