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REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS 
 

O PMEPC-MLG é um documento no qual o Município de Melgaço, enquanto autoridade de 

proteção civil municipal, exprime a sua intenção relativamente ao modo como se pretende que 

atuem os vários organismos, serviços e estruturas empenhadas operações de Proteção Civil. Neste 

ponto faz-se referência à legislação geral aplicável que suporta a elaboração do plano, que teve por 

base os seguintes diplomas: 

LEGISLAÇÃO GERAL: 

 Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho – Aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, na sua redação atual e 

republicada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de Agosto; 

 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, na sua 

redação atual e republicada pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de Abril; 

 Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto – Lei de Segurança Interna; 

 Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro – Lei das Finanças Locais na sua redação atual e republicada 

pela Lei n.º 51/2018, de 16 de Agosto; 

 Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho – Define o conjunto de estruturas, normas e 

procedimentos que asseguram todos os agentes de Proteção Civil, atuam a nível operacional 

sob um comando único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional e visa 

responder a situações de eminência ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe. Cria o 

SIOPS – Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, na sua redação atual e 

republicado pelo Decreto-Lei n. 72/2013, de 31 de Maio; 

 Decreto-Lei n.º 112/2008, de 1 de Julho – Conta de Emergência, que permite adotar medidas 

de assistência a pessoas atingidas por catástrofe ou calamidade; 

 Decreto-Lei n.º 225/2009, de 14 de Setembro – Concessão de auxílios financeiros às autarquias 

locais bem como o regime associado ao Fundo de Emergência Municipal; 
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 Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 30/2015, de 7 de Maio – Critérios e 

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

civil; 

 Despacho n.º 3317-A/2018, de 3 de Abril – Sistema de Gestão de Operações (SGO), na sua 

revisão atual. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – RISCOS TECNOLÓGICOS / MISTOS: 

 Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de Março - que declara o Estado de 

Emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. 

 Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho – Estabelece as medidas a desenvolver no âmbito do 

Sistemas Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, na sua redação atual alterado e 

republicado pela Lei n.º 76/2017, de 17 de Agosto e Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de Janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio – Aprova o Regulamento Nacional do Transporte 

Rodoviário de Mercadorias Perigosas; 

 Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro – Estabelece o Regime Jurídico da Segurança 

Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), na sua redação atual alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 224/2015, de 9 de Outubro; 

 Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro – Regulamento Técnico de Segurança Contra 

Incêndios em Edifícios (SCIE), na sua redação atual alterada e republicada pela Portaria n.º 

135/2020, de 2 de Junho; 

OUTRAS REFERÊNCIAS: 

 Normas Operacionais Permanentes (NOP) da ANEPC; 

 Diretivas Operacionais Nacionais (DON) da ANEPC; 

 Guia Metodológico para a elaboração de Cartografia de Suscetibilidade e Localização de Risco | 

Riscos Naturais, CIM-Alto Minho | Protec Georisk, 2012. 
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REGISTO DE ATUALIZAÇÕES 

ATUALIZAÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE MELGAÇO 

Versão Alteração Data da alteração Data da aprovação Entidade aprovadora Observações 

1 PME de Melgaço  JAN/2002 CNPC  

2 Revisão do PMEPC ABR/2015   

Iniciado processo de revisão ainda de acordo com a Resolução da 

Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 25/2008, de 18 de Julho, 

tendo cessado o seu seguimento após fase de Consulta Pública, pelo 

motivo de alteração da legislação (publicação da Resolução n.º 

30/2015, de 7 de Maio). 

3 
Revisão do PMEPC 

(totalidade do plano) 
JUN/2020   

Processo iniciado em Setembro de 2019, sendo retificada e 

atualizada a proposta de Plano por força da situação da Pandemia 

COVID-19, com a inclusão na Tipificação dos Riscos, no grupo dos 

Riscos Tecnológicos as Ameaças NRBQ (Nuclear, Radiológico, 

Biológico e Químico), conforme ANEPC. 
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REGISTO DE EXERCÍCIOS 

REGISTO DE EXERCÍCIOS DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE MELGAÇO 

Tipo de exercício 

Objetivos Cenário Local Data 

Agentes, 

organismos e 

entidades 

envolvidas 

Meios e 

recursos 

envolvidos 

Conclusões/ 

Observações CPX LIVEX 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

CPX – Comand Post Exercise | LIVEX – Live Exercise 
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PARTE I – Enquadramento 

PARTE II – Execução 

PARTE III – Inventários, Modelos e Listagens 

PARTE IV - Anexos 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais a organização da sociedade se torna complexa, encontrando-se sujeita a riscos 

de ordem diversa que provocam um maior grau de perturbação de acordo com a menor ou maior 

preparação da sociedade face a estes fenómenos. De acordo com a Lei de Bases de Proteção Civil 

(Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, na sua redação atual dada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de Agosto), a 

Proteção Civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquia Locais, pelos 

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

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

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

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Melgaço, adiante designado por 

PMEPC-MLG, enquadra-se na designação de plano geral, isto é, a sua elaboração permite enfrentar 

a generalidade das situações de emergência que se admitem para a área territorial do concelho. 

Com a elaboração do PMEPC-MLG pretende-se clarificar e definir as atribuições e 

responsabilidades que competem a cada um dos agentes de proteção civil e outras entidades 

intervenientes em situações de emergência de proteção civil, suscetíveis de afetar pessoas, bens 

e/ou o ambiente. Um dos principais objetivos tidos em consideração na elaboração do PMEPC-MLG 

foi a sua adequação às necessidades operacionais do Município, tendo-se para tal procedido a uma 

recolha criteriosa e rigorosa de informação no âmbito da análise de riscos, a avaliação de meios e 

recursos disponíveis e a clarificação dos conceitos e procedimentos a adotar. 

Por outro lado, com o intuito de tornar o PMEPC-MLG um documento estruturante foi dada 

especial importância às indicações de cariz operacional, garantindo sempre a sua flexibilidade de 

maneira a se adaptarem à multiplicidade de situações que possam surgir. Paralelamente, a 

elaboração deste plano funciona igualmente como um instrumento de apoio à organização, 

calendarização e definição de objetivos no que se refere a exercícios de proteção civil a realizar. 

O PMEPC-MLG tem no Presidente da Câmara Municipal de Melgaço a figura de Diretor do 

Plano, sendo que o mesmo poderá ser substituído pelo Vereador responsável pelo Pelouro da 

Proteção Civil, no caso, por algum motivo, se encontre impedido de exercer as suas funções. 
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A elaboração do PMEPC-MLG teve em consideração a articulação com os instrumentos de 

planeamento e ordenamento do território, ao nível municipal e supramunicipal, nomeadamente 

com os seguintes planos: 

 Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Viana do Castelo (PDEPC-VCT) – prevê a 

sua articulação com o PMEPC-MLG, nomeadamente no que respeita à organização 

operacional e missões dos vários intervenientes; 

 Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil dos concelhos vizinhos – 

operacionalmente o PMEPC-MLG articula-se com os Municípios vizinhos (Arcos de Valdevez 

e Monção) do distrito de Viana do Castelo. Esta estratégia articulação prende-se não só com 

as estratégias de prevenção e intervenção previstas, como também com os critérios 

utilizados no levantamento e organização dos meios e recursos disponíveis, e ainda com a 

metodologia de análise de riscos e vulnerabilidades comuns, as quais foram desenvolvidas 

em parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior Agrária de 

Ponte de Lima e que garantem um nível de rigor e detalhe mais elevados. Esta uniformização 

com os PMEPC vizinhos no distrito de Viana do Castelo facilitará a definição de estratégias 

de intervenção conjuntas, quando se justifique em situações de emergência que afetem 

simultaneamente diferentes concelhos; 

 Plano Diretor Municipal (PDM) de Melgaço – a segunda geração do PDM aprovada em 03 

de Setembro de 2013 (Diário da República n.º 169, série II, Aviso n.º 10929), às exigências 

ao nível do planeamento, permitindo consequentemente o desenvolvimento de soluções 

mais adequadas e eficazes para o Concelho de Melgaço. 

• No âmbito da articulação com o PDM, a informação produzida por este, foi integrada 

no PMEPC-MLG, sendo igualmente considerada em futuras atualizações, e vice-versa 

garantindo desse modo que ambos os planos se encontrem permanentemente 

articulados; 

• De referir ainda que os elementos definidos de interesse operacional 

(nomeadamente locais de abrigo das populações, zonas de concentração e reserva, 

locais de reunião de mortos e sepultados de emergência), deverão ser considerados 

em processos de ordenamento do território. 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Melgaço – aprovado 

em reunião de Assembleia Municipal em 23 de Fevereiro de 2019 (concluído o processo de 
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aprovação com a publicação em Diário da República conforme Aviso n.º 5532/2019, de 28 

de Março), tem por missão definir as medidas necessárias à Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (DFCI), sendo um instrumento sectorial de gestão territorial, com competências 

operacionais de planeamento, programação, organização e execução de medidas e ações de 

prevenção pré-supressão e reabilitação de áreas ardidas.  

 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Norte – tem como área de 

intervenção a totalidade do território da Região Norte (NUT II). 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Entre Douro e Minho (PROF-EDM) – 

Aprovado pela Portaria n.º 58/2019, de 22 de Fevereiro, que abrange os dez Municípios do 

Distrito de Viana do Castelo. 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Minho – O plano tem a natureza de regulamento 

administrativo e constitui o instrumento orientador de gestão dos recursos hídricos na área 

da Bacia Hidrográfica do Rio Minho. Identifica as zonas e situações de risco, nomeadamente 

cheias, erosão, contaminação e apresente uma avaliação das situações de cheia e de seca. 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Lima – A Bacia Hidrográfica do Rio Lima, não tendo o mesmo 

grau de importância do que a Bacia Hidrográfica do Rio Minho, não deixa de ser significativo 

que aproximadamente 37% do território do concelho integra esta bacia. Trata-se de zonas 

de montanha, que abrangem as freguesias de Castro Laboreiro (Rio Laboreiro) e Gave 

(Branda da Aveleira) cujo limite administrativo com o concelho de Arcos de Valdevez integra 

igualmente a bacia hidrográfica do Rio Lima. 

 

 

Nos termos do n.º 12 do artigo 7.º da Resolução n.º 30/2015, da Comissão Nacional de Proteção 

Civil (CNPC), o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Melgaço entra em vigor no 1.º 

dia útil seguinte à publicação da deliberação de aprovação em Diário da República. 
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2. FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

O PMEPC-MLG, de cariz geral, encontra-se sujeito a atualização periódica e deve ser objeto 

de exercícios frequentes com vista a testar a sua operacionalidade. O PMEPC-MLG tem como 

principais objetivos: 

 Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e 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; 

 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; 

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

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis numa determinada área territorial, 

sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências justifique a ativação do PMEPC-

MLG; 

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

prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

 Promover a informação das populações 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. 
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O bom funcionamento do Plano e das suas medidas depende da concretização de cada um 

dos objetivos, pelo que este deverá ser alvo constante de melhorias e atualizações de acordo com 

a experiência que vai sendo adquirida ao longo da sua vigência. 
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3. TIPIFICAÇÃO DOS RISCOS 

O PMEPC-MLG é um documento elaborado pelo Município de Melgaço e aprovado pela 

Assembleia Municipal, mediante parecer prévio da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) e 

pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)1. O PMEPC-MLG abrange uma 

área territorial de aproximadamente 23800 ha (238 Km2), que se encontra dividida em 13 

freguesias/uniões de freguesia. O Município de Melgaço encontra-se localizado no Norte de 

Portugal Continental no Distrito de Viana do Castelo, incluído na NUT III Minho – Lima. Os seus 

limites geográficos são definidos a Norte pelo rio Minho, e Este e a Sul pelos Concelhos de Monção 

e Arcos de Valdevez, e a Oeste confina com Espanha, conforme Figura I.1. 

No Quadro I.1 encontram-se identificados os riscos naturais e de origem humana, que 

possam ocorrer no concelho e que se destacam pela sua particular incidência e/ou pela potencial 

gravidade das suas consequências, considerados no âmbito do PMEPC-MLG. 

Quadro I.1 – Riscos do Concelho de Melgaço considerados no PMEPC-MLG 

RISCOS NATURAIS RISCOS TECNOLÓGICOS RISCOS MISTOS 

Nevões Acidentes Rodoviários Incêndios Rurais 

Ondas de Frio Incêndios Urbanos / Industriais  

Ondas de Calor 
Acidente no transporte de 

mercadorias perigosas 
 

Secas Colapso de Pontes e Viadutos  

Movimentos de massa em vertentes 
Afogamento / Naufrágio de 

embarcações 
 

Ventos fortes, tornados e ciclones 

violentos 

Acidente ferroviário (Fronteira 

Internacional) (*) 
 

 
Rotura de Barragem (Fronteira 

Internacional) (*) 
 

 
Ameaças NRBQ (Nuclear, 

Radiológico, Biológico e Químico) 
 

(*) – Convénio internacional. Em caso de ocorrência automaticamente o Plano assume um nível supramunicipal. 

                                                           
1 Conforme o artigo 5.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de 

Abril  



 

  

26/210 

 
Figura I.1 – Enquadramento Geográfico do Concelho de Melgaço 
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De acordo com o Quadro I.1, os incêndios rurais pela sua frequência de ocorrência, são de 
facto o maior risco verificado no Concelho de Melgaço, atendendo ainda à sua magnitude dos 
efeitos e consequências causados. 

Nesse sentido o PMEPC-MLG deverá incorporar a análise à cartografia de risco de incêndio, 
em particular a Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal/Rural que integra o PMDFCI-MLG (Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Melgaço), em vigor (ver informação 
cartográfica em Parte IV - Anexos Figura A.1). 

Quanto aos Riscos Naturais há a considerar a frequência com que ocorrem assim como a sua 
intensidade, associados cada vez mais aos fenómenos das alterações climáticas (que parecem 
mostrar uma tendência de aumento da frequência de ocorrência assim como da intensidade e 
efeitos): 

 Nevões: ocorrem nas regiões de maior altitude do concelho, em que poderão 
condicionar pontualmente a circulação rodoviária e o isolamento pontual de 
população residente e/ou eventual (ver informação cartográfica em Parte IV - Anexos 
Figura A.2); 

 Ondas de Frio: poderá ter implicações numa população mais desfavorecida que não 
consiga garantir as condições de conforto térmico das habitações. Poderá ter um 
risco associado de ocorrências de incêndio em infraestruturas associadas a sistemas 
de aquecimento deficitários. Por força das alterações climáticas é expectável que 
estes fenómenos de temperaturas extremas possam ocorrer com uma maior 
frequência; 

 Ondas de Calor: podem ocorrer com uma maior frequência, no seguimento do ponto 
anterior, por força das alterações climáticas. Maior incidência de casos de possível 
mortalidade numa população tendencialmente mais envelhecida e com maior 
debilidade aos efeitos destas ocorrências; 

 Secas: no seguimento dos pontos anteriores, é um fenómeno que poderá ocorrer 
com maior frequência, em que há que assegurar o abastecimento de água potável às 
populações. Os sistemas de abastecimento público deverão ser dotados e concebidos 
para uma maior eficiência da rede de tratamento e distribuição de água, com redução 
de perdas na rede; 

 Movimentos de massa em vertentes: apesar de histórico de ocorrências de 
deslocamentos, não há desde o século XIX registos com vítimas. Contudo os 
instrumentos de gestão do território deverão ter em consideração ao nível do 
planeamento o território do concelho mais vulnerável à ocorrência destes episódios 
(ver informação cartográfica em Parte IV - Anexos Figura A.3). 

 Ventos fortes, tornados e ciclones violentos: não havendo registos de ocorrências 
com danos significativos, por força das alterações climáticas, já anteriormente 
referidas, poderão ocorrer independentemente do grau de danos. 

 
Os Riscos Tecnológicos, não tendo, até ao ano de 2020, particular incidência de ocorrência, 

apesar de se considerarem ocorrências de acidentes rodoviários com gravidade e com vítimas, bem 
como alguns sinistros de incêndios em estruturas (incêndios urbanos/industriais). No entanto a 
partir do ano de 2020 temos que ter em consideração os riscos biológicos, integrados no grupo das 
Ameaças NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico), por força de uma situação 
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completamente nova, para o nosso tempo2, de pandemia à escala global (com quase 200 países e 
territórios afetados com maior ou menor incidência), provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-
2, agente causal da COVID-19, e que levou à Declaração do Estado de Emergência Nacional3, que 
abrangeu todo o território nacional, em que resultou entre outras medidas na suspensão de 
direitos, na suspensão de atividades letivas, no encerramento de fronteiras terrestres, no 
encerramento de estabelecimentos e espaços públicos e ao confinamento geral da população, como 
medidas de mitigação da dispersão e contágio da infeção.    

  

                                                           
2 A anterior pandemia à escala global ou planetária remonta ao final da segunda década do século XX, conhecida como gripe 

espanhola ou gripe de 1918, que entre 1918 a 1920, logo após o fim da 1.ª Grande Guerra, infetou cerca de um quarto da população 

mundial, à época, não havendo certeza do real número de vitimas mortais. Os dados variam entre 17 milhões a 50 milhões em todo 

o mundo, podendo os valores serem superiores. 

3 Conforme o Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de Março 
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4. CRITÉRIOS PARA A ATIVAÇÃO 

 

A ativação do PMEPC-MLG, em situação de emergência, encontra-se diretamente relacionada 

com a dimensão das consequências (verificadas ou previstas) do acidente grave ou catástrofe em 

termos de efeitos grave na saúdem funcionamento, segurança da população e impactes no 

ambiente que exijam o acionamento de meios públicos e privados adicionais. 

A competência para ativar o PMEPC-MLG é do Presidente da Câmara Municipal de Melgaço4 

ouvida, sempre que possível, a CMPC, competindo ao COM acompanhar e assumir a coordenação 

operacional das mesmas. 

No entanto, em condições excecionais, quando a natureza do acidente grave ou catástrofe assim 

o justificar, por razões de celeridade de processo, a CMPC poderá reunir na forma de Subcomissão5 

com a composição reduzida (Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, Comandante do Corpo 

de Bombeiros Voluntários de Melgaço e Comandante do Posto Local da GNR e demais entidades 

consideradas para o efeito em função da natureza do risco ou ocorrência), no caso de ser impossível 

reunir a totalidade dos seus membros. 

Com a ativação do Plano pretende-se assegurar a colaboração das várias entidades 

intervenientes, garantindo a mais rápida mobilização de meios e recursos afetos ao PMEPC-MLG e 

uma maior eficácia e/ou eficiência na execução das ordens e procedimentos previamente definidos. 

Desta forma procura-se garantir a criação de condições favoráveis à mobilização rápida eficiente e 

coordenada de todos os meios e recursos disponíveis no Município de Melgaço, bem como de 

outros meios de reforço que sejam considerados essenciais para fazer face à situação de 

emergência. 

Uma vez assegurada a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por 

acidente grave ou catástrofe, deverá ser declarada a descativação do Plano pelo Presidente da 

Câmara Municipal. Nesta sequência, deverão ser desenvolvidos os respetivos mecanismos de 

                                                           
4 Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º, concatenado com o n.º 2 do artigo 38.º da Lei de Bases da Proteção Civil e tal como o disposto 

no n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, na sua redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de Abril. 

 

5 5 Nos termos do artigo 42.º, concatenado com o n.º 2 do artigo 38.º da Lei de Bases da Proteção Civil, na sua redação atual dada 

pela Lei n.º 80/2015, de 3 de Agosto 
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descativação de emergência por todas as entidades envolvidas aquando da ativação do Plano, 

incluindo as que compõem a CMPC. Assim, deverá cada entidade desenvolver os devidos 

procedimentos internos com as respetivas equipas e plataformas logísticas para que sejam 

descativados os procedimentos extraordinários adotados. 

A publicitação da ativação e descativação do PMEPC-MLG será realizada, sempre que possível, 

pelo SMPC através do sítio na internet do portal do Município (https://www.cm-melgaco.pt) e pelos 

vários meios de comunicação social e sítios da internet, nomeadamente: 

 Divulgação Imediata – televisão, rádios nacionais e rádios locais; 

 Imprensa Escrita – jornais nacionais e jornais regionais/locais; 

 Sítios da Internet, nomeadamente o Portal Municipal (https://www.cm-melgaco.pt) e redes 

sociais e/ou outros considerados pertinentes para o efeito; 

 Afixação de Avisos / Editais nos locais de estilo da Câmara Municipal, das Juntas de 

Freguesia e Paróquias. 

 

Os meios usados para a publicitação de ativação/descativação do PMEPC-MLG serão os 

previstos para a declaração de situação de alerta de âmbito municipal. 

 

Uma vez que o PMEPC-MLG é um plano geral destinado a responder à generalidade das 

situações de emergência, a transversalidade dosa riscos nele considerados torna difícil a definição 

de parâmetros e de critérios específicos universalmente aceites e coerentes para se proceder à sua 

ativação. Nesse sentido, considerou-se que os critérios que permitem apoiar a decisão de ativação 

do PMEPC-MLG são suportados pela conjugação do grau de intensidade das consequências 

negativas das ocorrências, isto é o grau de gravidade, com o grau da probabilidade/frequência de 

consequências negativas.  

 

PROBABILIDADE 

A avaliação do grau de probabilidade de acidente grave ou de catástrofe é da competência da 

CMPC, com base na informação recolhida pelo SMPC e apoiada pelos sistemas de monitorização 

previstos no Plano. No que se refere aos sistemas de monitorização de abrangência nacional a 

ANEPC, em estreita colaboração com diversas entidades, nomeadamente o Instituto do Mar e da 

Atmosfera (IPMA, I.P.), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF, I.P.), a Direção 
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Geral de Saúde (DGS), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.), o Laboratório Nacional de 

energia e Geologia, entre outras, tem capacidade para avaliar o grau de probabilidade informando 

o CDOS de Viana do Castelo, que por sua vez informa os agentes de proteção civil do concelho e o 

Município de Melgaço. 

A CMPC recorrer-se-á também, para a definição do grau de probabilidade, a informação 

recolhida no terreno pelo SMPC e/ou agentes de proteção civil implantados no concelho. A 

avaliação do grau de probabilidade permite prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente 

grave ou de catástrofe deles resultantes, atenuando assim estes riscos e limitando os seus efeitos. 

No PMEPC-MLG definiram-se duas classes de probabilidade, as quais integram a metodologia 

de cadeia de decisão adotada. A informação base que permitirá estabelecer se a situação de 

emergência corresponde a uma das classes definidas será disponibiliza pelas entidades atrás 

referidas. As classes de probabilidade tidas para referência no PMEPC-MLG são: 

 ELEVADA – A probabilidade de um evento afetar a área do concelho é igual ou superior a 

25%; 

 CONFIRMADA 

 

GRAVIDADE 

No que se refere à avaliação do grau de gravidade do acidente grave ou de catástrofe ocorrido 

no concelho, deverá ser realizado pelo COM em estreita colaboração e comunicação permanente 

com os agentes de proteção civil do concelho, nomeadamente o Corpo de Bombeiros Voluntários 

de Melgaço e a GNR. Deverá ser comunicado ao Presidente da Câmara Municipal (enquanto Diretor 

do PMEPC-MLG) juntamente com o respetivo ponto de situação. Desta forma o Presidente da 

Câmara Municipal e a CMPC têm à sua disposição informação que permite apoiar a decisão de 

ativação do Plano. A tipificação do grau de gravidade tem como base a escala de intensidade das 

consequências negativas das ocorrências. Foram tidos como critérios para determinar o grau de 

gravidade: 

 Número de vítimas padrão6; 

                                                           
6 Valor ponderado considerando os pesos relativos para feridos graves e ligeiros considerados na fórmula de cálculo do indicador de 

gravidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) (IG = 1 x n.º mortos + 0,1 x Feridos Graves + 0,03 x Feridos Ligeiros); 
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 Dano material em infraestruturas7; 

 Necessidade de evacuação/deslocação de locais. 

A combinação das classes definidas para aqueles três parâmetros forma três classes de grau de 

gravidade: MODERADA, ACENTUADA e CRÍTICA8. 

Os mecanismos e as circunstâncias fundamentais para a ativação do Plano, que determinam o 

início da sua obrigatoriedade em função dos cenários nele considerados, encontram-se descritos no 

Quadro I.2 (Critérios para Definição dos Graus de Gravidade), Quadro I.3 (Critérios para Ativação do 

PMEPC-MLG) e em esquema na Figura I.2.  

 

Quadro I.2 – Critérios para a Definição dos Graus de Gravidade 

Dano Material em 

Infraestruturas (€) 

<10 Pessoas deslocadas >10 Pessoas deslocadas 

Número de Vítimas Padrão Número de Vítimas Padrão 

[0 – 5[ [5 – 20] >20 [0 – 5[ [5 – 20] >20 

<1 000 000 MODERADA ACENTUADA CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA 

[1 000 000 – 5 000 000[ ACENTUADA ACENTUADA CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA 

>5 000 000 ACENTUADA CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA CRÍTICA 

   

                                                           
7 Não inclui danos em viaturas; 

 

8 Embora as designações usadas sejam as mesmas da ANEPC, importa realçar que estas foram definidas tendo por base parâmetros 

específicos do PMEPC-MLG (isto é, estas designações a usar no âmbito municipal não apresentam correspondência direta com as 

usadas pela ANEPC para o nível nacional e distrital). 
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Quadro I.3 – Critérios para a Ativação do PMEPC-MLG 

 
 Grau de Gravidade 

 MODERADA ACENTUADA CRÍTICA 

G
ra

u
 d

e 
P

ro
b

ab
ili

d
ad

e9
 Elevada Probabilidade de 

ocorrência superior a 25% 
Atividade Normal 

Declaração de 

situação de alerta de 

âmbito municipal 

Ativação do Plano 

Confirmada ocorrência real 

verificada 
Atividade Normal 

Declaração de 

situação de alerta de 

âmbito municipal 

Ativação do Plano 

Agravamento expectável da 

ocorrência confirmada 

Declaração de 

situação de alerta de 

âmbito municipal 

Ativação do Plano (Plano Ativado) 

 

 

Em síntese, a ativação do PMEPC-MLG é aplicável nos casos em que: 

 A emergência não pode ser (ou preveja-se que não possa ser) gerida de forma eficaz usando 

apenas os recursos dos agentes de proteção civil e entidades intervenientes no concelho, 

sendo necessário implementar e agilizar o acesso a meios de resposta suplementar 

(organismos e entidades de apoio); 

 Nas situações em que se verifique, ou que seja previsível, a necessidade de se proceder à 

deslocação de um número elevado de pessoas. 

 

De salientar ainda que em situações profundamente anómalas, em que se verifique que os 

critérios base considerados para a ativação do PMEPC-MLG não são os mais adequados, poderá o 

Presidente da Câmara Municipal de Melgaço declarar a situação de alerta de âmbito municipal, de 

modo a reunir a CMPC e averiguar a necessidade de se ativar o PMEPC-MLG.  

Em conclusão, importa sublinhar que se entende que será sempre preferível a ativação do Plano 

antecipadamente do que demasiado tarde, assim como, é será sempre mais fácil e preferível a 

desmobilização de meios que se tenham verificado desnecessários do que mobilizá-los após 

verificada a sua necessidade em plena situação de emergência. 

                                                           
9 Chama-se a atenção para o facto do grau de probabilidade a definir dever ter por base não só a possibilidade de ocorrência de 
determinado acidente grave ou catástrofe no concelho, como também o grau de gravidade potencial associado ao mesmo. Ou seja, 
deverá ser, no fundo, a estimativa da probabilidade de ocorrer determinado acidente grave ou catástrofe com potencial de gerar um 
determinado grau de gravidade. 
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Figura I.2 – Critérios para a Ativação do PMEPC-MLG 

 
 


