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Resumo 

 

Vivemos numa sociedade de risco, como referiu Ulrich Beck (1986). A 

complexidade da sociedade em constante mudança tornou-a, inevitavelmente mais 

vulnerável aos riscos naturais. 

O objeto de estudo da presente dissertação é o planeamento de emergência à 

escala municipal, em Portugal, pois independentemente da extensão de uma crise o 

teatro de operações é sempre local. Concretamente, os planos municipais de emergência 

de proteção civil (PMEPC) definem as orientações relativamente ao modo de atuação 

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

(Lei 80/2015 de 3 de agosto). Eram elaborados de acordo com os critérios e normas 

técnicas emanados da Resolução n.º 25/2008 de 18 de julho, a qual foi revogada pela 

Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio, atualmente em vigor. Com esta alteração é 

pretendida pela Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC) uma simplificação da 

estrutura e conteúdo dos PMEPC, de modo a agilizar a sua aplicação. Foi objeto de 

estudo perceber, qual a evolução dos critérios de elaboração propostos pelo novo 

diploma legal e estabelecer o paralelismo com o modelo proposto por Alexander (2016). 

O objetivo primordial foi o de perceber se era possível simplificar ainda mais a estrutura 

e conteúdo dos PMEPC tornando-os cada vez mais eficazes na gestão de emergência. 

Posteriormente foi feito um estudo de caso sobre os problemas e os desafios que os 

serviços municipais de proteção civil dos concelhos que integram a Área Metropolitana 

do Porto, enfrentam nos respetivos PMEPC.  

 

 

Palavras-chave: planeamento, municipal, emergência 
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Abstract 

 

We live in a risk society, as referenced by Ulrich Beck (1986). The complexity of 

the ever-changing society has inevitably become more vulnerable to natural hazards. 

The objective of this research is to study the emergency planning at municipal 

scale in Portugal. The municipal civil protection emergency plan (PMEPC) define the 

guidelines to support the action of various bodies with responsabilities in civil 

protection operations (Law 80/2015 of 3 August). Those guidelines were prepared by 

the National Civil Protection Commission (Resolution 25/2008 of July 18), which was 

repealed by Resolution 30/2015 of May 7, currently in force. This amendment is 

intended by the National Civil Protection Commission (CNPC),with the purpose of  

simplify the structure and content of PMEPC, in order to increase its eficacy and 

efficiency. Nevertheless, if in some points the change can be considered positive, there 

are others that are not.  

After analyse the legal context of PMEPCa comparative analyse with the model 

proposed by Alexander (2016) to do emergency planning is performed. The overarching 

goal was to realize if it was possible to further simplify the structure and content of 

PMEPC to increase its importance at operational level. Subsequently, in a case study on 

Porto Metropolitan Area try the problems and challenges of the municipal emergency 

planning were identified. 

 

 

Keywords: planning, municipal, emergency 
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Introdução 

1. Contexto 

Vivemos numa sociedade de “risco”. Tal como Ulrich Beck refere, o 

envelhecimento da modernidade industrial reflete o aparecimento da sociedade de risco 

(Beck, 1999). De forma muito clara o autor acrescenta que passamos de um mundo de 

inimigos para um mundo de perigos e riscos. Risco e responsabilidade estão 

intrinsecamente interligados, assim como risco e confiança, risco e segurança 

(insegurança e proteção). Beck questiona-se inclusivamente a quem deverá ser atribuída 

a responsabilidade (e consequentemente os custos). Reitera que o conceito de sociedade 

de risco alerta para a controlabilidade limitada dos perigos que criamos para nós 

próprios. E a principal questão está em tomar decisões sobre condições de incerteza 

“fabricada”, onde não apenas o conhecimento de base é incompleto, como mais e 

melhor conhecimento significam mais incerteza (Beck, 1999). 

E o que é o risco? Há uma só certeza que este não reúne consenso no seio da 

comunidade científica. Tedim (2014) considera que “os desastres naturais não 

existem”, e como tal o “risco é uma construção social” (p. 31). O risco é potencial, está 

relacionado com a possibilidade aleatória de algo que ainda não aconteceu, pois se 

houver certeza não há risco (Tedim 2014 cit. Cardona 2004, p. 33). A ideia de que o 

risco é potencial e que não tem uma existência real é também assumida por outros 

autores (Kerns e Ager, 2007) que o caracterizam como uma exposição à possibilidade 

de perda. 

A nível internacional a UNDRR (Estratégia Internacional das Nações Unidas para 

a Redução de Desastres) define risco como “a combinação da probabilidade de um 

evento perigoso e suas consequências resultantes da interação (s) entre perigo (s) 

natural (ais) ou antrópico (s), vulnerabilidade, exposição e capacidade.” Este 

organismo acrescenta também que é “importante considerar os contextos sociais em 

que os riscos ocorrem e, portanto, as pessoas não partilham necessariamente as 

mesmas perceções de risco” (UNDRR, 2015, p. 27). 

Em Portugal, a Autoridade Nacional de Emergência para a Proteção Civil 
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(ANEPC) definia risco em 2009 (p. 37) ao apresentar quatro definições de risco: duas 

baseadas na proteção civil espanhola (1 e 2), uma na UNDRR (3) e a última na proteção 

civil brasileira (4). Todas estavam focadas na perda de vidas humanas, bens ou 

capacidade produtiva: 

(1) “A possibilidade de ocorrerem perda de vidas humanas, bens ou capacidade 

produtiva quando estes elementos são expostos a um evento destrutivo. O nível 

de risco depende especialmente da vulnerabilidade dos elementos expostos a um 

perigo. 

(2) O valor expectável de perdas (vítimas mortais, feridos, bens, etc.) que seriam 

provocados por um perigo sendo o seu valor uma função da perigosidade e do 

grau de exposição dos elementos vulneráveis (populações, edificado e 

infraestruturas) numa dada área. (i) Natural - quando o fenómeno que produz 

os danos tem origem na natureza. (ii) Antrópico - quando o fenómeno que causa 

danos tem a sua origem em ações humanas; (iii) Tecnológico - quando o perigo 

resulta do desrespeito pelas normas de segurança e pelos princípios que não só 

regem a produção, o transporte e o armazenamento, mas também o 

manuseamento de produtos ou o uso de tecnologias; 

(3) Prejuízo estimado (vidas, pessoas feridas, bens danificados e disrupção da 

atividade económica) para um perigo que possa ocorrer em determinada região 

e período de tempo. Baseado em cálculos matemáticos, o risco é o produto do 

perigo e vulnerabilidade; 

(4) A probabilidade de uma comunidade sofrer consequências económicas, sociais 

ou ambientais, numa área particular e durante um tempo de exposição 

determinado. Este valor é obtido da relação existente entre a probabilidade de 

que uma ameaça se concretizar e o nível de vulnerabilidade do sistema a ela 

exposto.― Os fatores de risco são a perigosidade; a vulnerabilidade e a 

exposição ao perigo. Se qualquer um destes fatores aumentar, o risco aumenta 

(Crichton, 1999); (Hori et al., 2002)”. 

Na presente dissertação assumimos que o conceito de risco que iremos abordar 
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está diretamente relacionado, não com a probabilidade de um evento perigoso ocorrer, 

mas sim com a possibilidade de este produzir danos / perdas que afetam os elementos 

ecológicos e humanos que as sociedades atribuem valor (Tedim, Carvalho, 2013, p. 87). 

Uma outra componente do risco é a vulnerabilidade. Não é possível discutir este 

conceito sem mencionar Susan Cutter, que refere que a vulnerabilidade social é 

reveladora da propensão da população para os impactos negativos dos perigos e dos 

desastres (Cutter, 2003). Conhecendo as características da população é possível 

perceber de antemão qual é a sua capacidade de preparação, resposta e recuperação de 

um acontecimento perigoso. Apresenta algumas características como: populações com 

necessidades especiais; idade; estatuto socioeconómico, raça e etnia, sexo e tipo de 

habitação e título de propriedade. Com estas características define variáveis que 

influenciam a vulnerabilidade. Em 2014 Cutter afirma que a vulnerabilidade face aos 

desastres naturais é abordada de diferentes formas, mediante a disciplina que a estuda, a 

título de exemplo os sociólogos interessados na vulnerabilidade social tentam avaliar a 

dificuldade que as populações têm em recuperar de um desastre natural e a sua 

capacidade de lidar com o stress e a mudança, baseada na exploração de um conjunto de 

fatores socioeconómicos (Allen 2003, citado por Fuchs 2009b, citado por Cutter 2014). 

O projeto Move emergiu no período compreendido entre 2008 a 2011 e 

desenvolveu um esquema conceptual ao nível dos métodos para melhorar a avaliação da 

vulnerabilidade, assente em três pilares principais: exposição; 

suscetibilidade/fragilidade; falta de resiliência. Esta conceptualização foi validada em 

Portugal relativamente aos incêndios florestais por Tedim (2012) que a considerou uma 

base teórica adequada para desenvolver uma análise da vulnerabilidade aos incêndios 

florestais. Importa esclarecer os três conceitos já mencionados. O conceito de exposição 

é definida pela UNDRR (2016) como “situação das pessoas, infraestrutura, habitação, 

capacidade de produção e outros bens humanos tangíveis localizados em áreas 

propensas a perigos”. O conceito de suscetibilidade/fragilidade é definido, no projeto 

Move, como as “características dos elementos expostos em resultado de fatores físicos, 

sociais, económicos, ecológicos, institucionais e culturais que se revelam propensas a 

criarem danos”. E por último, resiliência “que influencia a capacidade de antecipar, 
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resistir, responder e recuperar do impacto do evento físico”. 

Como muitos afirmam a terra é um local perigoso para se viver. Germaine Greer, 

em 1984 afirmava que “talvez a catástrofe seja o ambiente humano natural, e apesar de 

estarmos afastados dela durante um longo tempo, estamos programados para 

sobreviver entre catástrofes” (citada por Tobin e Montz, 1997, p. VII). As catástrofes a 

que as sociedades estão expostas podem ser várias e a sua natureza é diversa: “naturais”, 

tecnológicas, sociais, intencionais (atos terroristas), híbridas/compostas ou em cascata 

(Alexander, 2015). Na presente dissertação o termo catástrofe surge como tradução de 

“disaster”. Entende-se por catástrofe “o acidente grave ou a série de acidentes graves 

suscetíveis de provocarem elevados prejuízos materiais e, eventualmente, vítimas, 

afetando intensamente as condições de vida e o tecido socioeconómico em áreas ou na 

totalidade do território nacional” (Lei de Bases da Proteção Civil, Lei n.º 27/2006 de 

03 de Julho). 

Durante o presente ano assinalamos o rasto de destruição que o ciclone Idai 

(2019) deixou ao atravessar Moçambique, inclusive a Cruz Vermelha avançou com 

dados que revelaram que 90% da cidade da Beira foi destruída. As recentes inundações 

no leste da Indonésia (2019) e o inolvidável Tsunami ocorrido em 2004 também neste 

país deixaram um rasto de destruição. O furacão Katrina em 2005 e em 2017 os 

furacões Harvey e Irma provocaram danos incalculáveis nos Estados Unidos. 

Tornou-se uma preocupação à escala global reduzir o número e as consequências 

das catástrofes para garantir a segurança das populações. 

Em 1999 foi criada a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução 

do Risco de Catástrofes (UNDRR). Na década de 1990 e 1999 foi dado especial 

enfoque à redução de catástrofes naturais à escala internacional. Em 1994 surge o plano 

de ação de Yokoama, o qual foi o primeiro plano para a criação de uma política de 

redução de catástrofes à escala internacional (âmbito social e comunitário). Mas 

efetivamente o mundo assistia à ocorrência de catástrofes cada vez mais frequentes e 

mais intensas, era necessária a revisão deste plano de ação e a promoção de novos 

horizontes de atuação. Seguem-se-lhe o Quadro de ação de Yogo (2005-2015) e o 

Quadro de Ação de Sendai (2015-2030). Do extenso trabalho desenvolvido com 
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enfoque nesta temática destacam-se os objetivos prioritários de ação nos últimos 15 

anos (Tabela 1): 

Tabela 1 – Objetivos prioritários no Quadro de Ação de Hyogo (2005-2015) e 

Quadro de Ação de Sendai (2015-2030) 

Quadro de Ação de Hyogo 

(2005-2015) 
a)

 

Quadro de Ação de Sendai  

(2015-2030) 
b)

 
- Garantir que a redução do risco de 

catástrofes é uma prioridade nacional e 

local, com uma forte base institucional para 

implementação; 

Prioridade 1 – Entender o risco; 

- Identificar, avaliar e monitorizar os riscos 

de desastres e melhorar o alerta antecipado; 

Prioridade 2 - Fortalecer a governança do risco 

de catástrofes para gerir o risco de catástrofes; 

- Utilizar o conhecimento, inovação e 

educação para construir uma cultura de 

segurança e resiliência em todos os níveis; 

Prioridade 3 - Investir na redução do risco de 

catástrofes para a resiliência; 

- Reduzir os fatores de risco subjacentes; 

Prioridade 4 - Melhorar a preparação para 

catástrofes para uma resposta de “Build Back 

Better” (re-construir melhor) na recuperação, 

reabilitação e reconstrução. 

- Fortalecer a preparação para catástrofes 

para uma resposta eficaz a todos os níveis. 
 

Fonte: a) UNDRR (https://www.UNDRR.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf) 

consultado em fevereiro de 2018 e b) UNDRR 

(https://www.UNDRR.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf) consultado em fevereiro de 2018 

 

Apesar dos esforços, na década de 2005 a 2015 as catástrofes continuaram a 

ocorrer: aumentaram em frequência e intensidade, afetaram inúmeras pessoas em todo o 

mundo e produziram perdas económicas incalculáveis. Esta realidade é confirmada na 

Figura 1, a qual representa o número total de catástrofes naturais reportado entre 1900 e 

2018. O continente asiático é o que apresenta, em termos totais, o maior número de 

catástrofes, e Oceânia pelas suas particularidades geográficas (constituído por ilhas) e 

por ser o “continente” menos densamente povoado é o que apresenta menor número de 

catástrofes naturais (destacam-se, contudo, os incêndios florestais na Austrália e a 

atividade sísmica na Indonésia, concretamente na ilha de Java). A partir da década de 80 

é visível o progressivo aumento da ocorrência de catástrofes ditas naturais, culminando 

com o maior número de eventos no ano 2000 (526 catástrofes em todo o mundo). Desde 

esse ano e ainda com algumas irregularidades, pode afirmar-se que há um ligeiro 

https://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
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decréscimo do número total de catástrofes, à escala mundial, que poderá dever-se ao 

esforço e ao compromisso promovido pela UNDRR a nível global. 

 

Fonte: EM-DAT. The Emergency Events Database – Universidade Católica de Louvain (UCL) – 

CRED, D. Guha-Sapir – www.emdat.be, Bruxelas, Bélgica 

Figura 1 – Número total de catástrofes naturais reportados entre 1900 e 2018 

Em 2017, o CRED (Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Catástrofes) 

publicava um relatório1 sobre os desastres naturais nesse mesmo ano e concluía o 

seguinte: “em 2017, 335 desastres naturais afetaram mais de 95,6 milhões de pessoas, 

matando um adicional de 9.697 e custando um total de US $ 335 biliões. Esse ónus não 

foi compartilhado igualmente, pois a Ásia parecia ser o continente mais vulnerável a 

inundações e tempestades, com 44% de todas as catástrofes, 58% do total de mortes e 

70% do total de pessoas afetadas. Apesar disso, o continente americano registou as 

maiores perdas económicas, representando 88% do custo total de 93 desastres. China, 

EUA e Índia foram os países mais atingidos em termos de ocorrência, com 25, 20 e 15 

eventos, respetivamente. Dada a extensão territorial de cada país, esses resultados não 

são surpreendentes” (2017, s/p.). 

A Figura 2 representa o número de catástrofes, por tipo, entre 1998 e 2017, à 

escala mundial. Ressalva-se que o CRED (Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters) considera catástrofe “uma situação ou evento que ultrapassa a capacidade 

local e necessita de um pedido a nível nacional ou internacional para assistência 

                                                           
1 Disponível em https://cred.be/sites/default/files/adsr_2017.pdf 

http://www.emdat.be/
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externa; um evento imprevisível e frequentemente repentino que causa grande dano, 

destruição e sofrimento humano". Para uma catástrofe ser incluída na base de dados tem 

de obedecer a pelo menos um destes critérios: 10 ou mais vítimas mortais, 100 ou mais 

afetadas, declaração do estado de emergência, pedir ajuda internacional. 

É percetível que as cheias/inundações evidenciam o maior número de ocorrências 

(43,4%), logo seguido das tempestades (28,2%). 

 

Fonte: CRED. Natural Disasters 2017. Brussels. 

Figura 2 – Número de catástrofes, por tipo, entre 1998 e 2017 

Perante o cenário descrito afigura-se vital, a gestão de emergência e assim romper 

com o ciclo contínuo de desastre-dano-reparação-desastre (Alexander, 2015). Em 

muitos casos pouca atenção é dada às mudanças das condições sociais e às necessidades 

de longo prazo pelos afetados por eventos perigosos. E as vítimas continuam 

vulneráveis ao mesmo evento geofísico mais do que uma vez (Metz e Tobin, 1997).  

Alexander, académico que tem dedicado a sua vida aos riscos e à redução das 

catástrofes, na sua última obra, publicada em 2015 “How to write an emergency plan” 

define o “ciclo do desastre” em cinco momentos (Figura 3): 

- mitigação – durante o período de quiescência (tranquilidade), o foco deve estar 

voltado para a gestão dos riscos e a preparação de eventos futuros adversos; 

- preparação – durante o tempo de preparação para uma crise, emergência ou 

desastre, a atenção deve estar voltada principalmente para combater o evento e 

implementar medidas de redução do impacto. Em alguns casos onde o aviso e o tempo 
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de preparação é suficiente pode conduzir à evacuação geral da população; 

- intervenção de emergência – é o período crítico para o plano de emergência, no 

qual as organizações terão de trabalhar em conjunto para resgatar pessoas, providenciar 

ajuda e assistência e restaurar as condições de segurança; 

- recuperação – o final da fase de emergência vai ser marcado pela retirada do 

pessoal de busca e salvamento e desmobilização das primeiras unidades de resposta. É 

neste momento que devem ser restabelecidos os serviços básicos. Não obstante, a 

vigilância deve prevalecer; 

- reconstrução – a recuperação de um grande desastre pode levar anos ou décadas. 

Apesar do processo de reconstrução não constituir diretamente uma parte do plano de 

emergência, fornece uma oportunidade para procurar uma maior segurança e melhorar a 

integração da resposta de emergência com outras funções da sociedade civil (Alexander, 

2005). 

 

Fonte: extraído de Alexander (2016, p. 5) 

Figura 3 – O ciclo da catástrofe e as principais tarefas associadas em cada fase 

(Alexander, 2015) 

Olhando atentamente para o ciclo de desastre proposto por Alexander (2015) 

verifica-se que está mais focalizado na redução dos danos, na eminência de uma 

emergência, e menos na prevenção. 
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A Figura 4 mostra o modelo apresentado por Tobin e Montz (1997), na obra 

Natural Hazards, e a tónica dominante é sobre o processo de mitigação, com a adoção 

de medidas estruturais e não estruturais, de forma a reduzir a exposição, o “risco”, 

conduzindo à redução de perdas económicas e vítimas mortais, à redução de stress. Para 

tal também contribui a redução da vulnerabilidade que resulta das mudanças estruturais 

da sociedade. Estas mudanças ajudam a mudar as perceções e são simultaneamente 

consequência do processo de mitigação e contributo para este processo. 

 

Fonte: extraído de Natural hazards (1997), Montz e Tobin 

Figura 4 – Modelo revisto de gestão de perigos (Tobin e Montz, 1997) 

Cada vez mais, é necessária a gestão de emergência estar preparada para situações 

de não rotina. Handmer e Dovers (2007) referem a classificação da gestão de 

emergência em três categorias: rotina, não rotina e complexa. A diferenciação de cada 

uma, segundo os autores, baseia-se na caracterização de várias componentes: escala, 

grau de incerteza, visibilidade, abordagem para a solução do problema, e os atributos de 

gestão. 

As situações de rotina estão razoavelmente bem definidas no espaço e no tempo, 

causam um impacto mínimo, são conhecidas e quantificadas, podem ser antecipadas, 

(ainda que o momento em que possam ocorrer possa ser incerto) e pode dizer-se que a 
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resposta às mesmas já foi regularmente colocada em prática. Handmer e Dovers (2007) 

referem como exemplos: danos causados por tempestades moderadas, inundações 

previsíveis de rios, incêndios estruturais, pequenos e médios incidentes de 

contaminação e acidentes rodoviários. 

As situações de não rotina podem afetar áreas maiores, são conhecidas, mas há 

dificuldade em quantificá-las, têm grande visibilidade e em termos de gestão estão num 

nível médio. Há algum planeamento, mas a resposta de emergência enfrenta alguns 

constrangimentos. Handmer e Dovers (2007) apresentam como exemplos: tempestades 

e ciclones, incêndios de maiores dimensões, incidentes de contaminação e um evento 

com número elevado de vítimas mortais. 

Por último, as situações complexas são de maior dimensão, mal definidas em 

termos temporais e espaciais, apresentam um grande impacto. Não são conhecidas em 

muitas dimensões e podem não ser quantificáveis, a capacidade de gestão é baixa, 

portanto a resposta a estas situações enfrenta grandes dificuldades. Conceptualmente um 

evento é considerado complexo quando afeta várias dimensões do sistema (sistemas 

naturais, sociais, políticos e culturais). 

Com esta hierarquização de situações Handmer e Dovers vêm sublinhar as 

características das catástrofes no que diz respeito à sua dimensão, frequência, 

intensidade/severidade e produção de impactos. De facto os impactos da manifestação 

dos perigos naturais só irão ser mitigados quando o foco estiver na redução do risco, 

isto é adotar um enfoque em vez de reagir. Diminuir a vulnerabilidade, aumenta a 

capacidade de preparação das populações, tornando-as assim mais resilientes face à 

“incerteza”, ao “inesperado”. No último relatório de 2019 da UNDRR que faz uma 

primeira avaliação do quadro de Sendai 2015-2030, é afirmado que a mudança que este 

quadro vem trazer é deixar de ser feita a gestão de cada catástrofe e passar a ser feita a 

gestão do risco. Vem igualmente alertar para o imperativo envolvimento de todos os 

cidadãos afirmando que “o risco é responsabilidade de todos”, é necessário conhecê-lo, 

compreendê-lo e ter a capacidade de o gerir individualmente. O sucesso das agendas de 

redução de risco propostas para o período de 2015-2030 depende do compromisso e da 

parceria de toda a sociedade civil, voluntários, organizações não governamentais, 
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organizações de comunidades em parceria com organizações governamentais. 

Há um longo caminho a percorrer na gestão de emergência, e uma das primeiras 

etapas é reconhecer o tipo de perigos a que podemos estar expostos, em algum momento 

das nossas vidas. 

Antes mesmo de se apresentar uma classificação dos perigos por categorias, 

importa perceber quais são as características que os definem: frequência, magnitude, 

intensidade, tempo de alerta e reação, distribuição espacial e temporal e perigos 

secundários (Paton, 2006). Estas características estão sobretudo associadas aos perigos 

naturais. O segundo grupo refere-se aos riscos apelidados de tecnológicos (assim 

mencionados por Smith, 2001 e Tobin, 1997). Nestes, algumas das características acima 

citadas sofrem alterações: probabilidade de libertar uma substância perigosa (por 

analogia à probabilidade de ocorrência/frequência); quantidade de substância perigosa 

libertada (por analogia à magnitude), dispersão de uma substância perigosa e a 

concentração resultante no ambiente (por analogia à extensão espacial). A sua versão 

original é de Talcott (1992), citada por Montz e Tobin (1997). 

De facto, sempre que há inovação tecnológica os acidentes aumentam. A inovação 

tecnológica cria riscos, bem como benefícios (Smith, 2001). Não obstante, ao contrário 

dos riscos naturais, sobre os quais o Homem não é o fator desencadeador, diríamos que 

nos riscos tecnológicos assim acontece, pois são criados, induzidos ou precipitados pelo 

Homem e pelas suas escolhas. Assim é mais correto designá-los como antrópicos (a 

UNDRR classifica como antropogénicos ou perigos induzidos pelo homem). 

A matriz que apresentamos na Tabela 2 teve como base o trabalho de classificação 

de Smith (2003), Tobin e Montz (2017), da UNDDR (2014) e da ANEPC (2009). A 

análise da Tabela 2 permite perceber que a categorização dos diferentes perigos difere 

de autor para autor, à semelhança do que acontece com a própria definição dos 

conceitos de perigo, hazard, risco e vulnerabilidade. 

Tobin e Montz apresentam em 2017 unicamente a categorização para perigos 

naturais, nos quais englobam os: i) meteorológicos, ii) geológicos, iii) hidrológicos e iv) 

extra-terrestres. 

Smith (2003) refere duas categorias de perigos: naturais e tecnológicos. Na 
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categoria dos naturais são incluídas quatro subcategorias: atmosféricos, hidrológicos, 

geológicos e biológicos. Nos perigos tecnológicos são mencionados seis perigos: i) 

acidentes de transporte, ii) explosões industriais ou incêndios, iii) derrames acidentais 

de substâncias tóxicas, iv) falhas em indústrias nucleares; v) colapso de edifícios 

públicos ou outras estruturas, vi) guerra nuclear. 

O quadro de referência da UNDDR conta com quatro categorias de perigos: 

naturais, biológicos, ambientais e perigos induzidos pelo Homem. Por último, a ANEPC 

cinge-se a três categorias de classificação de perigos: naturais, tecnológicos e mistos.  
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Tabela 2 – Classificação de perigos, segundo diferentes autores 

Smith (2003) 
Montz, 

Tobin (2017) 
UNDRR (2014) ANEPC (2009) 

Perigos naturais 

- Atmosféricos: elementos simples i) 

excesso de precipitação, ii) gelo, iii) 

granizo, iv) fortes nevões, v) ventos 

fortes, vi) temperaturas extremas, 

elementos/eventos combinados vii) 

furacões, viii) tornados, ix) onda de 

calor, vaga de frio. 

- Hidrológicos: i) cheias, ii) ação das 

ondas, iii) seca. 

- Geológicos: i) movimentos de 

massa; ii) tremor de terra; iii) erupção 

vulcânica, iv) movimento rápido de 

sedimentos. 

- Biológicos: i) epidemias severas nos 

humanos, ii) epidemias severas nas 

plantas, iii) epidemias severas em 

animais selvagens; iv) infestações de 

animais ou plantas, v) incêndios nas 

florestas e nas pastagens. 

Perigos tecnológicos 

- i) acidentes de transporte, ii) 

explosões industriais ou incêndios, 

iii) derrames acidentais de 

substâncias tóxicas, iv) falhas em 

indústrias nucleares; v) colapso de 

edifícios públicos ou outras 

estruturas, vi) guerra nuclear. 

Perigos naturais 

- Meteorológicos/ 

atmosféricos: 

i) ciclones 

tropicais/furacões/tufões, 

ii) trovoadas, iii) 

tornados, iv) 

relâmpagos, v) 

tempestades de granizo, 

vi) tempestades de 

vento, vii) tempestades 

de gelo, viii) 

tempestades de neve, ix) 

nevões, x) vagas de frio, 

xi) ondas de calor, xii) 

avalanches, xiii) 

nevoeiro, xiv) geada, xv) 

radiação solar. 

- Geológicos: i) tremores 

de terra, ii) vulcões, iii) 

tsunamis, iv) 

deslizamentos de terra, 

v) correntes de lama, vi) 

subsidência. 

- Hidrológicos: i) 

cheias, ii) secas, iii) 

incêndios florestais  

- Extra-terrestre: i) 

meteoritos. 

Perigos naturais: 

- Geofísicos: i) tremor de terra, tsunami; ii) 

movimentos de massa; iii) atividade vulcânica; 

iv)  

- Hidrológicos: i) cheias, ii) ação das marés, iii) 

deslizamento de terras. 

- Meteorológicos: i) tempestade convectiva, ii) 

tempestade extra-tropical, iii) temperaturas 

extremas; iv) nevoeiro; v) ciclones tropicais. 

- Climatológicos: i) seca: ii) incêndios florestais 

- Extra-terrestre: i) meteorologia do espaço, ii) 

meteoritos 

Perigos biológicos: i)epidemias, ii) pandemias, 

iii) peste, iv) infestação de insetos, v) incidentes 

com animais; vi) poluição 

Perigos ambientais: i) erosão, ii) desflorestação, 

iii) salinização, iv) desertificação, v) nuvem de 

poeira asiática, vi) perda/degradação de áreas 

húmidas, vii) recuo dos glaciares. 

Perigos induzidos pelo Homem: 

- Tecnológicos: i) colapso estrutural, ii) falta de 

energia; iii) fogo; iv) explosão industrial; v) 

desastre de minas. 

- Químicos e radiológicos: i) derramamento 

químico, ii) derramamento de óleo; iii) 

contaminação por radiação, iv) incidente nuclear. 

- Acidentes de transporte: i) aviação, ii) 

ferroviário, iii) rodoviário, iv) navegação. 

Perigos naturais 

- Condições meteorológicas adversas: i) 

precipitação intensa, ii) ciclones e tempestades, iii) 

ondas de calor, iv) vagas de frio, v) nevões. 

- Hidrologia: i)cheias e inundações; ii) secas; iii) 

galgamentos costeiros. 

- Geologia: i) sismos, ii) tsunamis, iii) atividade 

vulcânica, iv) movimentos de massa em vertentes; v) 

erosão costeira, vi) colapso de cavidades 

subterrâneas naturais. 

Perigos tecnológicos 

- Transportes: i) acidentes graves de tráfego 

(rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo); ii) 

acidentes no transporte de mercadorias perigosas. 

- Vias de comunicação e infraestruturas: i) 

colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas, ii) 

rutura de barragens, iii) acidentes em condutas de 

transporte de substâncias perigosas, iv) acidentes em 

infraestruturas fixas de transporte de substâncias 

perigosas, v) colapso de galerias e cavidade de 

minas. 

- Atividade industrial: i) acidentes em parques 

industriais, ii) acidentes em indústrias pirotécnicas e 

de explosivos, iii) acidentes em estabelecimentos 

SEVESO; iv) acidentes em instalações de 

combustíveis; v) emergências radiológicas; 

- Áreas urbanas: i) incêndios em edifícios, ii) 

colapso de estruturas. 

Perigos mistos 

- incêndios florestais; - acidentes de poluição. 
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2. Objetivo do trabalho 

A gestão do risco deve ser realizada a diferentes escalas: a escolhida na presente 

dissertação é a escala municipal, em Portugal, pois independentemente da extensão de 

uma crise o teatro de operações é sempre local. 

“A proteção civil terá dificuldade em obter um bom desempenho, se não começar 

por estar bem organizada ao nível local. Na sua essência, o planeamento não é sobre 

procedimentos, é sobre coordenação entre os vários atores, para intervirem de acordo 

com cenários particulares de acidentes e respostas” (Lourenço e Martins, 2009, p. 

213). Neste contexto surgem os planos emergência de proteção civil (PEPC), 

documentos formais nos quais as autoridades de proteção civil, definem as orientações 

relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a 

empenhar em operações de proteção civil (Lei 80/2015 de 3 de agosto). 

Especificamente irei debruçar-me sobre os planos de emergência à escala municipal, 

pois é esta a base de organização da proteção civil, o que me permite fazer uma leitura 

bottom-up como refere Alexander (2003). Se o planeamento de emergência à escala 

local for robusto, frequentemente testado, há menos hipóteses de a coordenação entre os 

vários atores falhar. Por isso o planeamento de emergência também tem de se basear 

num profundo conhecimento científico e no desenvolvimento da capacidade de saber. 

Os planos municipais de emergência de proteção civil eram elaborados de acordo 

com os critérios e normas técnicas emanados da Resolução n.º 25/2008 de 18 de Julho, 

a qual foi revogada pela Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio, atualmente em vigor. Com 

esta alteração é pretendida pela Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC) uma 

simplificação da estrutura e conteúdo dos PMEPC, de modo a agilizar a sua aplicação.  

O objetivo primordial da presente dissertação foi o de perceber se era possível 

simplificar ainda mais a estrutura e conteúdo dos PMEPC tornando-os cada vez mais 

eficazes na gestão de emergência. De forma complementar foi objeto de estudo 

perceber, concretamente, quais os problemas e os desafios que os serviços municipais 

de proteção civil dos concelhos que integram a Área Metropolitana do Porto, enfrentam 

na elaboração e ativação dos respetivos PMEPC. A escala municipal é considerada por 

Alexander como a base, o pilar, o alicerce do planeamento de emergência, pois apesar 
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do quão extensiva uma catástrofe possa ser o teatro de operações é sempre local. Não 

obstante, se os recursos locais estiverem “sobrecarregados” é necessário progredir em 

termos de escala para uma resposta intermunicipal, regional, nacional ou até mesmo 

internacional (Alexander, 2015).  

O planeamento de emergência é um processo que se crê flexível, que é capaz de 

se adaptar a circunstâncias dinâmicas em mudança. E pensar no impensável não é um 

luxo, mas sim uma necessidade (Alexander, 2015). 

3. Metodologia 

Em termos metodológicos comecei por efetuar uma recolha bibliográfica sobre os 

principais conceitos incluídos nesta dissertação: “risco” (perigo, vulnerabilidade, 

resiliência), gestão de emergência, ciclo do desastre, proteção civil, planeamento de 

emergência municipal, planos municipais de emergência de proteção civil. 

Foi igualmente importante a leitura da legislação sobre proteção civil em Portugal, 

e a sua evolução nas últimas décadas, com especial enfoque no planeamento de 

emergência à escala municipal. 

Para obtenção de dados primários elaborou-se e aplicou-se um inquérito (através 

das plataforma Google Docs) dirigido a todos os responsáveis pela proteção civil nos 17 

municípios que integram a Área Metropolitana do Porto (Arouca, Espinho, Gondomar, 

Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria 

da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do 

Conde e Vila Nova de Gaia), sobre a elaboração e ativação do Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil (PMEPC). As questões colocadas versaram sobre: 

responsabilidade, data da elaboração e necessidade de nova revisão do PMEPC; 

ativação do plano (quando e porquê, registos desse momento e lições aprendidas) e 

eficácia do mesmo; sugestão de alteração de estrutura; envolvimento da população no 

processo de elaboração e no processo de consulta pública; vantagens e dificuldades na 

gestão de emergência e a forma de comunicação entre os agentes de proteção civil e a 

população particularmente nas zonas rurais. 

Os inquéritos foram numerados segundo a ordem de receção, não reflete qualquer 

tipo de organização dos participantes. No ponto 3.2 são citadas as respostas dos 
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inquéritos e como tal é igualmente mencionado “inquirido” seguido do número 

correspondente. 

Nesta dissertação utilizei também dados secundários provenientes de várias 

entidades: 

- da Direção Geral do Território, a carta administrativa oficial de Portugal 

(CAOP); 

- do Sistema de Informação de Planeamento de Emergência (SIPE), os dados 

sobre a elaboração, aprovação e necessidade de revisão dos Planos Municipais de 

Emergência de Proteção Civil; 

- do Instituto Nacional de Estatística (INE), os dados do Recenseamento da 

População (à escala de freguesia); 

- da EM-Dat (base de dados internacional sobre desastres), as estatísticas sobre 

número de ocorrências de catástrofes e perdas associadas. 

4. Estrutura da dissertação 

A presente dissertação subdivide-se em três capítulos, antecedidos por uma 

introdução e termina com uma conclusão. 

 

Figura 5 – Estrutura da dissertação 

Na introdução pretendemos contextualizar a temática deste trabalho académico, 

apresentar o objetivo, a metodologia e por fim a estrutura que agora se apresenta. 

O primeiro capítulo subdivide-se em três pontos, que versam sobre os seguintes 

aspetos: uma breve resenha histórica da proteção civil, os âmbitos territoriais e 

atribuições da ANEPC na atualidade e a proteção civil municipal. 

Introdução 

Capítulo 1- 
Proteção civil e 
planeamento de 

emergência 

Capítulo 2 - Os 
planos municipais 
de emergência de 

protecção civil 

Capítulo 3 - Estudo 
de caso (Área 

Metropolitana do 
Porto) 

Conclusão 
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No segundo capítulo são analisados os planos municipais de emergência de 

proteção civil. Este é iniciado com o processo de elaboração, aprovação, validação e 

revisão. Posteriormente são apresentados os PMEPC de 3ª geração estabelecendo um 

comparativo entre a resolução vigente e a que foi revogada. Para encerrar este capítulo é 

analisada a estrutura proposta por David Alexander (2016) para elaboração de um plano 

de emergência. 

O terceiro capítulo é dedicado ao estudo de caso que incide sobre os 17 concelhos 

que constituem a Área Metropolitana do Porto. Primeiramente é realizado um 

enquadramento do território e em seguida são analisados os resultados do inquérito 

aplicado aos responsáveis pelos Serviços Municipais de Proteção Civil. 

Por último, a dissertação termina com a conclusão onde aponto alguns problemas 

que o planeamento municipal de emergência atravessa em Portugal e que desafios 

podem ser considerados para mitigar estes constrangimentos. 
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Capítulo 1 – Proteção civil e planeamento de emergência 

1.1. A proteção civil da origem à atualidade 

1.1.1. Breve resenha histórica/marcos fundamentais 

Escrever sobre a proteção civil é fazer um percurso pelos marcos fundamentais da 

história. E para ser percetível a evolução do conceito é necessário recuar à NATO 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte) e ao período da Guerra Fria. Este foi um 

período marcado pelo apoio civil às operações militares, uma época conturbada, de 

conflitos iminentes, e a atenção estava voltada para o planeamento, preparação e 

posterior recuperação de um hipotético ataque arquitetado pela então União Soviética 

(ANEPC, 2016). Neste momento o planeamento de emergência revestia-se mais de 

segurança nacional, destinada a proporcionar o uso efetivo das capacidades e recursos 

civis em suporte das estruturas militares (ANEPC, 2016). O fim da Guerra Fria foi um 

ponto de viragem no percurso histórico do planeamento de emergência, uma vez que se 

passou a reconhecer os acidentes graves e catástrofes como ameaças à segurança e 

estabilidade (ANEPC, 2016). 

Esta evolução concretizou-se na definição de cinco áreas específicas, no âmbito 

do planeamento civil de emergência (ANEPC, 2016): 

- apoio civil a operações de defesa coletiva; 

- apoio a operações de gestão de crises; 

- apoio a Autoridades Nacionais na gestão de emergências; 

- apoio a Autoridades Nacionais na proteção face a armas de destruição maciça; 

- cooperação com países parceiros na preparação e resposta a emergências. 

Em Portugal, a primeira instituição de defesa civil é criada a 30 de Setembro de 

1936, em pleno regime ditatorial - a Legião Portuguesa (ver Fonte: http://www.prociv.pt/pt-

pt/PROTECAOCIVIL/ANPC/HISTORIA/Paginas/default.aspx 

Figura 6). Era a “formação patriótica de voluntários destinada a organizar a 

resistência moral da nação e cooperar a sua defesa contra os inimigos da Pátria e da 

ordem social” (conforme Decreto-Lei 27058 de 30 de setembro de 1936). Cabiam ainda 
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à Legião Portuguesa a preparação e a execução dos serviços da Defesa Civil do 

Território (promulgada pelo Decreto-Lei 31956 em 1942), institucionalizada durante a 

II Guerra Mundial. “Esses serviços tinham a função de assegurar em tempo de guerra, 

ou de grave emergência em tempo de paz, a proteção das populações e do património 

público e privado”
2
. Inclusive ministrou cursos de primeiros socorros e de defesa contra 

catástrofes naturais ou provocadas e procurou organizar a autoproteção das empresas.
3
 

A partir de então, a defesa civil torna-se a atividade predominante da Legião 

Portuguesa até à sua extinção em 1974 (Decreto-Lei n.º171/74 de 25 de Abril). 

Fonte: http://www.prociv.pt/pt-pt/PROTECAOCIVIL/ANPC/HISTORIA/Paginas/default.aspx 

Figura 6 – Evolução institucional no domínio da proteção civil em Portugal 

A 22 de fevereiro de 1975 é criado o Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC), 

na dependência do Ministério de Defesa Nacional (Decreto-Lei n.º 78/75 de 22 de 

fevereiro). Segundo o artigo 1º (…) “tem por objetivo preparar as medidas de proteção, 

limitar os riscos e minimizar os prejuízos que impendem sobre a população civil 

nacional, causados por catástrofes naturais ou emergências imputáveis à guerra, ou 

por tudo o que represente ameaça ou destruição dos bens públicos, privados e recursos 

naturais repartidos pelo território nacional”. É então criada a Comissão Instaladora do 

Serviço Nacional de Proteção Civil, a quem competia, entre outras funções a de 

“colaborar na elaboração dos diplomas legais sobre a estruturação do Serviço 

Nacional de Proteção Civil e a sua conveniente regulamentação” (alínea a do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 78/75). Em 1980 é aprovada a lei orgânica do SNPC (conforme 

                                                           
2
 http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1461 

3
 https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4223289 
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Decreto-Lei n.º 510/80 de 25 de outubro). 

Quase simultaneamente surge em 1979 o Serviço Nacional de Bombeiros. Fica 

sobre a tutela do Ministério de Administração Interna, e tem como “missão orientar e 

coordenar as atividades e serviços de socorro exercidos pelos corpos de bombeiros e 

assegurar a sua articulação, em caso de emergência, com o Serviço Nacional de 

Proteção Civil” (Lei n.º 10/79 de 20 de março). 

Em 1987 é criada, junto do Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC), a 

Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais (CNEFF) que tem como 

prioridade a proteção e preservação das florestas. É reconhecido que “no combate 

contra o flagelo dos incêndios florestais se inscrevem, na primeira linha, as medidas de 

prevenção” e é neste contexto que surgem as comissões especializadas de fogos 

florestais (CEFFs) municipais devidamente coordenadas a nível distrital, pelos 

governadores civis (Resolução do Conselho de Ministros nº 30/87 de 23 de maio). 

Com a publicação, em 1991, da Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 113/91, de 

29 de agosto), foi empreendido o esforço de congregar várias figuras legislativas 

dispersas. Assim foi definida a estrutura, serviços e agentes de proteção civil, e foi 

determinado que o Serviço Nacional, os Serviços Regionais e os Serviços Municipais 

integravam o Sistema Nacional de Proteção Civil (ANEPC, 2019). Estabeleceu ainda o 

modo de organização dos centros de operações de proteção civil e a necessidade de 

existirem planos de emergência, como instrumentos privilegiados da aplicação da 

conduta das operações de proteção civil pelos referidos órgãos de coordenação 

(ANEPC, 2019). 

Algumas dificuldades de articulação entre os vários serviços e setores envolvidos 

nas operações de socorro conduziram em 2003 (Decreto-Lei n.º 49/2003 de 25 de 

março) à unificação do SNPC e SNB, passando a chamar-se Serviço Nacional de 

Bombeiros e Proteção Civil (SNBPC); extingue-se também a Comissão Especializada 

dos Fogos Florestais, através do Decreto-Lei n.º 49/2003 de 25 de março. Este 

organismo tem como objetivo a proteção e socorro de pessoas e bens, sujeito à tutela do 

Ministro da Administração Interna.  

Com o processo de modernização da administração pública houve uma 
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reestruturação do SNBPC que a partir de 2006 (Decreto-Lei n.º 203/2006) passou a 

designar-se Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Esta tem como missão 

“planear, coordenar e executar a política de proteção civil, designadamente na 

prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de proteção e socorro de 

populações e de superintendência da atividade dos bombeiros” (artigo 8.º, Decreto-Lei 

n.º 203/2006). Nesse mesmo ano entra em vigor a Lei n.º 27/2006 de 03 de julho, que 

revoga a Lei de Bases da Proteção Civil publicada em 1991. O primeiro artigo define o 

conceito de proteção civil que a seguir se transcreve: 

“1 - A proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, regiões autónomas e 

autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a 

finalidade de prevenir riscos 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. 

2 - A atividade de proteção civil tem caráter permanente, multidisciplinar e 

plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos da Administração Pública 

promover as condições indispensáveis à sua execução, de forma descentralizada, sem 

prejuízo do apoio mútuo entre organismos e entidades do mesmo nível ou proveniente 

de níveis superiores.” 

Segundo a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006 de 03 de julho) 

destacam-se objetivos fundamentais da proteção civil: 

“a) Prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe 

deles resultantes; 

b) Atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências 

descritas na alínea anterior; 

c) Socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e 

valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; 

d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por 

acidente grave ou catástrofe.” 

Ao nível da estrutura a ANPC passa então a integrar três direções nacionais, para 

as áreas de recursos de proteção civil, planeamento de emergência e bombeiros, bem 
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como a estrutura de comando do SIOPS - Sistema Integrado de Operações de Proteção e 

Socorro (criada pelo Decreto-Lei n.º 134/2006 de 25 de julho e Decreto-Lei n.º 75/2007 

de 29 de março). O SIOPS é definido como “o conjunto de estruturas, normas e 

procedimentos de natureza permanente e conjuntural que asseguram que todos os 

agentes de proteção civil atuam, no plano operacional, articuladamente sob um 

comando único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional” 

(Decreto-Lei n.º 72/2013 de 31 de maio). 

A aprovação da nova Lei orgânica da ANPC e o novo SIOPS (Decreto-Lei n.º 

72/2013 de 31 de maio), em 2013, vem alterar o modelo de organização da ANPC, ao 

nível operacional, passando de um modelo de cariz industrial, para um de agrupamento 

industrial, que traduz um modelo mais ajustado à realidade territorial e mais eficiente. 

Isto significa que, em termos de estrutura operacional passa-se de um modelo de lógica 

distrital para um modelo de lógica supra-distrital, concebendo cinco novos 

agrupamentos. Está também prevista a adaptação do modelo de organização SIOPS 

tendo como princípio o comando e estratégia únicos (Decreto-Lei n.º 72/2013 de 31 de 

maio). 

Em 2013 é criada a Empresa de Meios Aéreos (EMA), que procedia à gestão do 

dispositivo de meios aéreos permanente e sazonal para a prossecução das missões 

públicas atribuídas ao Ministério da Administração Interna (ANEPC, 2019). Em 2014, a 

EMA é extinta como forma de racionalizar recursos. 

O ano de 2015 é significativo na história da proteção civil portuguesa, nove anos 

volvidos desde a primeira publicação, é oficializada a segunda alteração à Lei de Bases 

da Proteção Civil (Lei n.º 80/2015 de 03 de agosto). A Tabela 3 expõe uma análise 

comparativa entre os artigos que sofreram alterações nos dois diplomas legais (a 

primeira alteração ocorreu com a publicação da Lei orgânica nº 1/2011 de 30 de 

novembro). 
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Tabela 3 – Análise das alterações da Lei de Bases da Proteção Civil (entre os 

diplomas Lei n.º 27/2006 e Lei n.º 80/2015) 

Lei n.º 27/2006 de 3 

de julho – Lei de 

Bases da Proteção 

Civil (vigente) 

Lei n.º 80/2015 de 03 

de agosto (2ª 

alteração) 

Análise comparativa 

Artigo 8.º - Alerta, 

contingência e 

calamidade 

Artigo 8.º - Alerta, 

contingência e 

calamidade 

- No ponto 2 altera-se a seguinte descrição “(…) 

necessidade de enfrentar graus crescentes de 

perigo, atual ou potencial” para “graus 

crescentes de risco”; 

- No ponto 3 exclui-se a “situação de alerta” e 

passa a figurar apenas a “situação de 

contingência ou calamidade”. 

Artigo 13.º - 

Competência para a 

declaração de alerta 

 

Artigo 16.º – 

Competência para a 

declaração de 

contingência 

Artigo 13.º - 

Competência para a 

declaração de alerta 

 

Artigo 16.º – 

Competência para a 

declaração de 

contingência 

Com a extinção da figura de governador civil há a 

necessidade de alterar o ponto 2 – “Cabe ao 

governador civil” dando lugar a “Cabe à 

entidade responsável (…)”. 

 

O mesmo é válido para o artigo 16.º. 

Artigo 14.º – Ato de 

declaração de alerta 

Artigo 14.º - Ato e 

âmbito material de 

declaração de alerta 

Alterações na alínea c) ao acrescentar os 

“Procedimentos adequados à coordenação 

técnica e operacional dos serviços e agentes de 

proteção civil, bem como os recursos a utilizar.” 

Artigo 17.º – Ato de 

declaração de 

contingência 

Artigo 17.º – Ato e 

âmbito territorial de 

declaração de 

contingência 

A alínea c é alterada e é mencionado o 

“estabelecimento de diretivas específicas 

relativas à atividade operacional dos agentes 

de proteção civil e das entidades e instituições 
envolvidas nas operações de proteção e socorro.” 

É acrescentado o procedimento para a 

declaração de contingência (pontos 2 e 3). 

Artigo 21.º – Ato de 

declaração de 

calamidade 

Artigo 21.º – Ato e 

âmbito material de 

declaração de 

calamidade 

É comum a outros artigos sempre que é referido 

meios e recursos são substituídos por “agentes de 

proteção civil e das entidades e instituições 

envolvidas.” 

Acrescenta a mobilização de pessoas, a fixação 

de limites de segurança e de cercas sanitária e 

a racionalização de serviços e bens. 

 

Inclui também as implicações da declaração de 

calamidade. 

Artigo 26.º - 

Utilização do solo 

 

Artigo 27.º – Direito 

de preferência 

Artigo 26.º – 

Utilização do solo 

Artigo 27.º – Direito 

de preferência 

Atualização da legislação referente à regulação 

provisória do solo artigo 52º da Lei n.º nº 

31/2014 de 30 de maio e a acrescenta e “no 

disposto do regime jurídico dos instrumentos de 

gestão territorial. 

Artigo 30.º – 

Despacho de 

urgência 

Artigo 30.º – 

Despacho de 

urgência 

Alteração de artigos previstos. 
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Artigo 33.º – 

Primeiro - /Ministro 
Artigo 33.º – 

Primeiro - Ministro 

Acrescenta a possibilidade de subdelegação por 

parte do Ministro da Administração Interna. 

Artigo 35.º – 

Presidente da 

câmara municipal 

Artigo 35.º – 

Presidente da 

câmara municipal 

Substituição do termo “reabilitação” por 

“recuperação” no ponto 2. 

Artigo 36.º – 

Comissão Nacional 

de Proteção Civil 

Artigo 36.º - 

Comissão Nacional 

de Proteção Civil 

Aprovação dos PMEPC pela CNPC. 

Dá parecer sobre os PMEPC de âmbito nacional 

e regional. 

Define os critérios e normas técnicas sobre 

elaboração e operacionalização dos PMEPC. 

Acionamento dos PMEPC de âmbito nacional 

ou supradistrital. 

Acrescenta que as normas de funcionamento da 

CNPC são definidas por portaria do Governo  

Artigo 37.º – 

Composição 

Comissão Nacional 

de Proteção Civil 

Artigo 37.º – 

Composição 

Comissão Nacional 

de Proteção Civil 

Alteração da composição da CNPC e inibição 

de remuneração ou abono pelo exercício destas 

funções. 

Artigo 38.º – 

Comissões distritais 

de proteção civil 

Artigo 38.º – 

Comissões distritais 

de proteção civil 

O acionamento dos planos deixa de ser 

responsabilidade das CDPC e passa a ser 

determinado pelo membro do governo 

responsável pela área da proteção civil. 

Artigo 39.º – 

Composição das 

comissões distritais 

Artigo 39.º – 

Composição das 

comissões distritais 

Alteração da composição das CDPC, cabendo a 

presidência a um dos três autarcas designados 

pela ANMP. Este tem poder para convidar outras 

entidades/instituições que possam contribuir para 

as ações de proteção civil. 

Artigo 41.º – 

Composição das 

comissões 

municipais 

Artigo 41.º – 

Composição das 

comissões municipais 

Alteração na composição das CMPC. O 

anteriormente designado Comandante 

Operacional Municipal passa a designar-se 

Coordenador Operacional Municipal. São 

incluídos: os capitães dos portos que dirigem as 

capitanias existentes no distrito; e um 

representante das juntas de freguesia. 

Artigo 45.º – 

Estrutura de 

proteção civil  

Artigo 45.º – 

Estrutura de 

proteção civil 

Inclusão do nível de estrutura distrital. 

Artigo 46.º – 

Agentes de proteção 

civil 

Artigo 46.º – Agentes 

de proteção civil 

São revogados os pontos 3 e 4 que aludiam ao 

especial dever de cooperação de determinadas 

entidades e a articulação operacional entre todas 

mediante o SIOPS (Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro) 

Artigo 47.º – 

Instituições de 

investigação técnica 

e científica 

Artigo 47.º – 

Instituições de 

investigação técnica 

e científica 

É acrescentado o dever de comunicar a 

informação proveniente dos sistemas de 

vigilância e deteção de riscos de que são 

detentoras. 

Artigo 48.º – 

Sistema Integrado 

de Operações de 

Proteção e Socorro 

Artigo 48.º – Sistema 

Integrado de 

Operações de 

Proteção e Socorro 

Reiteram o comando único estabelecido pelo 

SIOPS que prevalece sobre os agentes de 

proteção civil e as entidades e/ou organismos de 

apoio. 

Continuação da Tabela 3 

(Continuação da Tabela 3) 
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Artigo 50.º – Planos 

de prevenção e 

emergência 

Artigo 50.º - Planos 

de emergência de 

proteção civil 

- É alterada a denominação do artigo, deixa de 

figurar prevenção e passa apenas a designar-se 

“Planos de emergência de proteção civil”.  

- Remete os critérios e normas técnicas para a sua 

elaboração, na Resolução n.º da CNPC; 

- É acrescentada a finalidade dos PMEPC – 

gerais ou especiais; 

- Clarificação da competência de elaboração e 

aprovação em função do âmbito territorial. 

Artigo 51.º – 

Auxílio externo 
Artigo 51.º – Auxílio 

externo 

É acrescentada a necessidade de providenciar o 

apoio logístico necessário até ao fim das 

operações. 

Artigo 53.º – 

Solicitação de 

colaboração 

Artigo 53.º – 

Solicitação de 

colaboração 

- Deixa de figurar o cargo de governador civil. 

- O termo “funções de proteção civil” passa a 

designar-se “missões de proteção civil”. 

Artigo 59.º – 

Proteção civil em 

estado de exceção 

ou de guerra 

Artigo 59.º – 

Proteção civil em 

estado de exceção ou 

de guerra 

O SIOPS fica também subordinado ao disposto 

na Lei n.º de Defesa Nacional e na Lei n.º sobre o 

Regime do Estado de Sítio e do Estado de 

Emergência. 

Artigo 60.º – 

Regiões autónomas 
Artigo 60.º – Regiões 

autónomas 

Deixa de figurar Assembleias Legislativas 

Regionais e passa apenas a designar-se 

Assembleias Legislativas. 

 

De forma resumida as principais alterações pendem essencialmente sobre 

estrutura e formalidades, nomeadamente (ver Tabela 3): 

- detalhe das competências, ato e âmbito material para a declaração das situações 

de alerta, contingência e calamidade; 

- responsabilidades da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC); 

- composição das comissões de proteção civil (à escala nacional, distrital e 

municipal); 

- inclusão da escala distrital ao nível proteção civil (até a este momento apenas 

contemplava as escalas nacionais, regionais e municipais); 

- dever de comunicar a informação proveniente dos sistemas de vigilância e 

deteção de riscos de que as entidades técnico-científicas são detentoras; 

- é sublinhado o comando único instituído pelo SIOPS; 

- os anteriormente designados em 2006 de planos de prevenção e emergência 

passam a designar-se por planos de emergência de proteção civil (esta alteração pode 

conduzir os planos a estarem mais preparados para a reação – emergência e menos para 

a prevenção); 

- clarifica o apoio logístico ao nível do auxílio externo. 
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Em 2017 é publicada a Resolução do Conselho de Ministros nº 160/2017 de 30 de 

outubro, a qual vem reforçar a importância da prevenção, pois introduz a Estratégia 

Nacional para uma Proteção Civil Preventiva. A Estratégia Nacional para uma Proteção 

Civil Preventiva surge como um instrumento de orientação para a administração central 

e local, com um horizonte temporal de 2020. 

É destacado o primordial papel que os municípios e freguesias podem 

desempenhar neste âmbito, dada a proximidade às populações e a um conhecimento 

estreito do território e da(s) vulnerabilidade(s) que lhe está(ão) associada(s). 

São definidos cinco objetivos estratégicos: 

a) Fortalecer a governança na gestão de riscos: 

b) Melhorar o conhecimento sobre os riscos: 

c) Estabelecer estratégias para a redução de riscos: 

d) Melhorar a preparação face à ocorrência do risco: 

e) Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos. 

Ficam as Comissões de Proteção Civil, dos vários níveis territoriais responsáveis 

por acompanhar e monitorizar a implementação desta Estratégia (ver Anexo 1). 

Por fim, o ano de 2019 foi um especialmente profícuo em matéria legislativa 

respeitante à proteção civil. 

A 11 de janeiro é aprovado o Decreto-Lei n.º 2/2019 que institui o Sistema 

Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de Alerta Especial e de Aviso à 

População, estabelecendo orientações para o fluxo da informação entre as autoridades 

de proteção civil, agentes de proteção civil, entidades técnico-científicas e demais 

entidades envolvidas nos domínios da monitorização e comunicação de riscos, do alerta 

ao sistema de proteção civil e do aviso às populações, face à iminência ou ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe (artigo 1.º). 

O Decreto-Lei n.º 44/2019 de 01 de abril concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da proteção civil. 

E por último o Decreto-Lei n.º 45/2019 a 01 de abril (já citado) aprova a orgânica 

da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, portanto deixa de existir a 

ANPC e passa a existir a ANEPC. 
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Em resumo, a Figura 7 sintetiza a nível cronológico os momentos marcantes no 

domínio da proteção civil em Portugal, quer a nível institucional, quer a nível de 

publicação de diplomas legais. 

 

 

 

Figura 7 – Linha cronológica da proteção civil em Portugal (1936-2019) 

 

1.1.2. Âmbitos territoriais e atribuições/competências da ANEPC na atualidade 

A ANEPC é a autoridade nacional em matéria de emergência e proteção civil, a 

qual é desenvolvida em todo o território nacional (Lei n.º 80/2015 de 3 de agosto, artigo 

2.º). No presente ano (2019) foi publicado, a 01 de abril, o Decreto-Lei n.º 45/2019
4
 que 

aprova a orgânica da ANEPC e vem dar corpo às seguintes linhas de atuação: i) 

                                                           
4
 Em 2007 é publicada a orgânica da ANPC através do Decreto-Lei 75/2007 de 29 de março, em 2012 é publicada a 

sua segunda versão (Decreto-Lei n.º 73/2012 de 26 março) e em 2013 é publicada a terceira versão que é revogada – 

Decreto-Lei n.º 73/2013 de 31 de maio). 
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melhoria da eficiência da proteção civil e das condições de prevenção e socorro, ii) 

robustecimento da autoridade nacional e reforço da sua estrutura operacional, iii) 

responsabilidade da ANEPC na reforma da prevenção e combate aos incêndios rurais, 

iv) a atribuição de novas competências no âmbito do planeamento civil de emergência. 

Ao nível da sua organização interna obedece ao modelo de estrutura hierarquizada 

e compreende as seguintes direções nacionais: Direção Nacional de Prevenção e Gestão 

de Riscos; Direção Nacional de Administração de Recursos; Direção Nacional de 

Bombeiros e Inspeção de Serviços de Emergência e Proteção Civil (Decreto-Lei n.º 

45/2019, artigo 15.º). 

“A ANEPC atua em todo o território nacional e pode atuar nas regiões 

autónomas, em articulação com os órgãos e serviços regionais, nas seguintes situações: 

a) em situações de alerta, contingência e calamidade declaradas nos termos da Lei n.º 

de bases da proteção civil; b) mediante solicitação dos governos regionais ou dos 

serviços regionais de proteção civil; c) ao abrigo de protocolos de cooperação técnica 

e operacional” (Decreto-Lei n.º 45/2019 de 1 de abril). 

Ao nível do território continental e tendo em vista a assegurar o comando 

operacional de emergência, a organização interna da ANEPC compreende ainda os 

seguintes comandos de emergência e proteção civil: o comando nacional, os comandos 

regionais cuja circunscrição territorial corresponde às NUTS II do continente e os 

comandos sub-regionais, cuja circunscrição territorial corresponde ao território das 

entidades intermunicipais do continente (Decreto-Lei n.º 45/2019, artigo 15.º). 

Os comandos regionais de proteção civil, territorialmente, organizam-se da 

seguinte forma (artigo 22.º do Decreto-Lei n.º45/2019 de 01 de abril): 

a) Comando Regional do Norte; 

b) Comando Regional do Centro; 

c) Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo; 

d) Comando Regional do Alentejo; 

e) Comando Regional do Algarve. 

As estruturas regionais e sub-regionais da ANEPC previstas, ainda não foram 

implementadas e entrarão em funcionamento de forma faseada, definida por despacho 
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do membro do Governo responsável pela área da administração interna (artigo 38.º do 

Decreto-Lei n.º 45/2019). Até à entrada em funcionamento das estruturas operacionais 

referidas no número anterior, mantêm-se as previstas nos artigos 18.º e 20.º do Decreto-

Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, isto é: 

- 1 Comando Nacional de Operações de Socorro; 

- 5 Agrupamentos Distritais de Operações de Socorro; 

- e 18 Comandos Distritais de Operações de Socorro. 

A grande mudança refletida na mais recente publicação da Lei orgânica da 

proteção civil sugere a implementação de uma estrutura regional, correspondendo às 

NUT II do concelho e uma estrutura sub-regional (que acaba por assumir a configuração 

das comunidades intermunicipais), que tornará obsoleta a organização por estruturas 

distritais (comando distrital de operações e socorro – CDOS). A Liga dos Bombeiros 

Portugueses tem contestado esta nova forma de organização, manifestando-se contra a 

dissolução da estrutura distrital (fim do CDOS) e criação da estrutura sub-regional, uma 

vez que os bombeiros têm uma organização que assenta essencialmente nos distritos. 

Com a publicação do Decreto-Lei em abril de 2019 não seria “sensato” fazer essa 

alteração na época de incêndios, como refere o Presidente da ANEPC, Mourato Nunes, 

em notícia publicada pelo Jornal Público, a 23 de janeiro, depois de este ter estado 

presente no parlamento. 

A ANEPC tem por “missão planear, coordenar e executar as políticas de 

emergência e de proteção civil, designadamente na prevenção e na resposta a acidentes 

graves e catástrofes, de proteção e socorro de populações, coordenação dos agentes de 

proteção civil, nos termos legalmente previstos, e assegurar o planeamento e 

coordenação das necessidades nacionais na área do planeamento civil de emergência, 

com vista a fazer face a situações de crise ou de guerra.” 

As atribuições da ANEPC subdividem-se em seis âmbitos: planeamento civil de 

emergência, previsão e gestão de riscos e planeamento de emergência de proteção civil, 

proteção e socorro, recursos de proteção civil, atuação dos bombeiros e no sistema de 

gestão integrada de fogos rurais. 

No âmbito do planeamento civil de emergência são suas atribuições: 
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a) Assegurar a atividade de planeamento civil de emergência para fazer face, em 

particular, a situações de crise ou guerra; 

b) Contribuir para a definição da política nacional de planeamento civil de 

emergência, em articulação com entidades e serviços, públicos ou privados, que 

desempenham missões relacionadas com esta atividade; 

c) Apoiar o funcionamento da Comissão Executiva do Plano Nacional Regresso, 

planear e organizar os treinos com vista à validação do Plano e garantir a sua 

permanente atualização. 

No que concerne à previsão e gestão de riscos e planeamento de emergência de 

proteção civil são suas atribuições: 

a) Assegurar e apoiar a atividade de planeamento de emergência de proteção civil 

para fazer face, em particular, a situações de acidente grave ou catástrofe; 

b) Promover o levantamento, previsão, análise e avaliação dos riscos coletivos de 

origem natural ou tecnológica, tais como sismos, maremotos, movimentos de vertente, 

tempestades, inundações, secas e acidentes nucleares, radioativos, biológicos, químicos 

ou industriais; 

c) Elaborar diretivas operacionais no âmbito do planeamento da resposta a 

situações de emergência relacionadas com riscos naturais e tecnológicos; 

d) Promover o estudo, normalização e aplicação de técnicas adequadas de 

prevenção e socorro; 

e) Apoiar a realização de ações de prevenção estrutural em espaços florestais, 

nomeadamente de gestão de combustível, de apoio à realização de queimas e queimadas 

e de participação em ações de sensibilização; 

f) Organizar um sistema nacional de alerta e aviso perante a ocorrência ou a 

iminência da ocorrência de acidente grave ou catástrofe; 

g) Criar uma rede automática de avisos à população em dias de elevado risco de 

incêndio ou de outros riscos para a população, informando sobre as atividades de risco e 

medidas de autoproteção; 

h) Promover programas, ações e exercícios de sensibilização para a prevenção de 

comportamentos de risco, adoção de condutas de autoproteção e realização de 
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simulacros de planos de evacuação, em articulação com as autarquias locais; 

i) Criar programas ou ações de proteção de aglomerados populacionais e de 

proteção florestal, estabelecendo medidas estruturais para proteção de pessoas e bens, e 

dos edificados na interface urbano -florestal; 

j) Proceder à regulamentação e assegurar a aplicação do regime jurídico da 

segurança contra incêndios em edifícios; 

k) Monitorizar as ações de prevenção desenvolvidas por entidades públicas e 

privadas no âmbito dos riscos naturais e tecnológicos. 

No âmbito da atividade de proteção e socorro a ANEPC vê atribuídas as 

seguintes ações: 

a) Garantir a continuidade orgânica e territorial do sistema integrado de operações 

de proteção e socorro; 

b) Assegurar a coordenação horizontal de todos os agentes de proteção civil e as 

demais estruturas e serviços públicos com intervenção ou responsabilidades de proteção 

e socorro; 

c) Desenvolver operações de proteção e socorro através da força especial de 

proteção civil; 

d) Monitorizar todas as operações de proteção e socorro, prevendo a necessidade 

de intervenção de meios complementares; 

e) Planear e garantir a utilização, nos termos da lei, dos meios públicos e privados 

disponíveis para fazer face a situações de acidente grave e catástrofe; 

f) Definir, em coordenação com a Força Aérea, o número, tipologia, 

características, localização e o período de operação dos meios aéreos necessários às 

missões de emergência e proteção civil e de proteção e socorro, sem prejuízo das 

competências do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. (INEM, I. P.), no 

âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e dos Centros de 

Coordenação de Busca e Salvamento no âmbito dos Sistemas Nacionais de Busca e 

Salvamento (SNBS) Marítimo e Aéreo; 

g) Proceder ao despacho de meios aéreos e ao subsequente emprego dos mesmos 

em missões de emergência e proteção civil e de proteção e socorro. 
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No âmbito dos recursos de proteção civil a ANEPC visa: 

a) Garantir a administração e a manutenção da infraestrutura das redes de 

telecomunicações de emergência em exploração pela ANEPC e pelos corpos de 

bombeiros, sem prejuízo das atribuições da Secretaria -Geral do Ministério da 

Administração Interna (SGMAI); 

b) Assegurar os meios necessários às operações de proteção civil e de proteção e 

socorro. 

Relativamente à atuação dos bombeiros é da responsabilidade da ANEPC: 

a) Orientar, coordenar, auditar e inspecionar a atividade técnica, formativa e 

operacional dos bombeiros; 

b) Auditar e inspecionar as associações humanitárias de bombeiros no que 

respeita à utilização dos apoios financeiros concedidos pela ANEPC para as atividades 

de proteção civil e de proteção e socorro; 

c) Contribuir para a requalificação, reequipamento e reabilitação dos 

equipamentos e infraestruturas das associações humanitárias de bombeiros no âmbito 

das atividades de proteção civil e da proteção e socorro; 

d) Apoiar as atividades das associações humanitárias de bombeiros e de outras 

entidades que desenvolvem a sua atividade no âmbito da proteção civil e da proteção e 

socorro, nomeadamente através de transferências, no limite de dotações inscritas no seu 

orçamento; 

e) Regular a atividade formativa na área operacional da proteção e socorro; 

f) Assegurar a realização de formação dos bombeiros portugueses e promover o 

aperfeiçoamento operacional do pessoal dos corpos de bombeiros, em articulação com a 

Escola Nacional de Bombeiros, centros de formação e outras instituições de ensino com 

oferta educativa e formativa reconhecida ou entidades com competências em áreas que 

integrem a formação de bombeiros; 

g) Assegurar a prevenção sanitária, a higiene e a segurança do pessoal dos corpos 

de bombeiros, bem como a investigação de acidentes em ações de proteção civil e de 

proteção e socorro; 

h) Promover e incentivar a participação das populações no voluntariado e em 
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todas as formas de auxílio à missão das associações humanitárias de bombeiros e dos 

corpos de bombeiros. 

Por último e no âmbito do sistema de gestão integrada de fogos rurais (SGIFR), a 

ANEPC desenvolve a especialização da proteção contra incêndios rurais (PCIR), 

orientada para a salvaguarda dos aglomerados populacionais incluindo as pessoas e 

bens. 

 

 

1.1.3. A proteção civil municipal 

A 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. Em 2011 o Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, vem 

produzir a primeira alteração a este diploma. Com a extinção do cargo de governador 

civil e para efeito de alerta no âmbito distrital, quando estiver em causa a área do 

respetivo município, passa a ser ouvido o Comandante Operacional Distrital de 

Operações de Socorro (CODIS). 

Com a mais recente publicação do Decreto-Lei n.º 44/2019 que consubstancia a 

segunda alteração à Lei n.º 65/2007, é concretizado o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da proteção civil (competências 

das autarquias locais no domínio da proteção civil já reforçadas na Lei n.º 50/2018 de 

16 de agosto, que é a Lei quadro da transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais). Com o Decreto-Lei n.º 44/2019 os 

municípios e as freguesias assumem uma intervenção na área da proteção civil, 

sobretudo no diz respeito ao apoio à monitorização e gestão dos riscos, existindo uma 

melhor adaptação dos serviços à população. 

Uma das grandes mudanças introduzidas por este diploma (ver Anexo 2) reside na 

competência para aprovação dos planos municipais de proteção civil passando da esfera 

da Comissão Nacional de Proteção Civil para a Assembleia Municipal, após parecer da 

CMPC e da ANEPC (artigo 5.º). 
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É dada relevância às juntas de freguesia ao detalhar as atribuições e competências 

no âmbito da proteção civil, ao nível de: a) prevenção e avaliação de riscos e 

vulnerabilidades; b) sensibilização e informação pública; c) apoio à gestão de 

ocorrências, conforme previsto no respetivo PMEPC e nos planos municipais especiais 

de emergência de proteção civil. 

Esclarece também o funcionamento das unidades locais de proteção civil (ULPC) 

as quais já estão previstas desde 2006 (na Lei de Bases da Proteção Civil) e têm o dever 

de colaborar e contribuir para agilizar as atribuições das juntas de freguesia, no âmbito 

da proteção civil. As ULPC podem constituir uma mais-valia para a resiliência das 

comunidades municipais, tornando-se um contributo essencial no planeamento de 

emergência municipal. A existência de uma estrutura de proximidade, que conhece de 

perto a realidade local, que com ela lida diariamente, materializa o primeiro nível de 

atuação especialmente próximo dos cidadãos. As ULPC passam a ter um conhecimento 

aprofundado sobre as especificidades do território o que as tornará mais eficientes. É 

uma boa oportunidade para criar grupos e redes de voluntariado ao nível da sociedade 

civil, envolvendo-a no planeamento de emergência de forma organizada.  

No artigo 9.º são descritas as áreas funcionais dos serviços municipais de proteção 

civil (SMPC), nomeadamente: prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades; 

planeamento e apoio às operações; logística e comunicações; e sensibilização e 

informação pública. Deixa de existir a figura de comandante operacional municipal que 

dá lugar ao coordenador municipal de proteção civil. O peso da figura de comandante 

remete para uma estrutura militarizada, sem que as suas atribuições sejam propriamente 

de comando. Essas ficam reservadas para os agentes de proteção civil. É assim mais 

razoável atribuir a função de coordenação e não de comando ao profissional responsável 

pelo SMPC. Este depende hierárquica e funcionalmente do Presidente da Câmara 

Municipal. 

As competências do coordenador municipal de proteção civil incidem sobre: a 

direção do SMPC; o acompanhamento permanente a operações de proteção e socorro no 

território concelhio; estimular a elaboração dos planos prévios de intervenção, tendo em 

vista a articulação de meios face a cenários previsíveis; promover reuniões periódicas de 
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trabalho, dar parecer sobre os materiais e equipamentos mais adequados à intervenção 

operacional; comparecer no local das ocorrências e convocar e coordenar o CCOM, nos 

termos previstos no SIOPS. 

Depois de explicada a estrutura da proteção civil é feita referência aos PMEPC 

sendo obrigatória a sua existência em cada um dos municípios. Esta referência será 

analisada em ponto próprio (1.2.2) Em alguns municípios e em função da frequência e 

magnitude de riscos específicos pode ser necessário elaborar planos municipais 

especiais de emergência. Ressalva-se que deixa de constar o ponto 4 que existia em 

2007: “o plano municipal de emergência inclui obrigatoriamente uma carta de risco e 

um plano prévio de intervenção de cada tipo de risco existente no município, 

decorrendo a escala da carta de risco e o detalhe do plano prévio de intervenção da 

natureza do fenómeno e devendo ser adequados às suas frequência e magnitude, bem 

como à gravidade e extensão dos seus efeitos previsíveis.” Com a publicação da 

Resolução n.º 30/2015 deixa de ser necessário constar uma carta de risco de cada tipo de 

risco por se entender que esta etapa deve ser prévia à elaboração do plano. 
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1.2. Planeamento de emergência 

Não podia começar este capítulo, sobre planeamento de emergência, tema 

principal da tese sem transcrever a máxima de Alexander (2002): “Fazemos todos parte 

do processo de proteção civil. As emergências podem ser planeadas por especialistas, 

mas serão vividas pela comunidade e pelo público em geral. Portanto, devemos 

preparar-nos para a próxima catástrofe, pois poucos de nós seremos capazes de a 

evitar” (p.1). 

 

1.2.1. Conceito 

Antes da conceptualização do processo de planeamento de emergência entende-se 

pertinente a introdução dos conceitos de planeamento e emergência, de forma 

individual. Se em relação ao conceito de planeamento o glossário da proteção civil 

(ANEPC, 2009) é omisso, no que concerne ao conceito de emergência é afirmado o 

seguinte: “i) um acontecimento inesperado que coloca a vida e/ou a propriedade em 

perigo e exige uma resposta imediata através dos recursos e procedimentos de rotina 

da comunidade. Exemplos: um acidente envolvendo vários automóveis com feridos ou 

mortos; um incêndio causado por um relâmpago que se espalha a outros edifícios 

(Drabek 1996, Sessão 2, p. 3); ii) qualquer acontecimento exigindo coordenação 

acrescida ou resposta para além da rotina de modo a salvar vidas, proteger a 

propriedade, proteger a saúde pública e a segurança, ou diminuir ou evitar a ameaça 

de um desastre (Michigan EMD 1998, 6)”. A UNDRR (2016) refere inclusive que o 

conceito de emergência é muitas vezes confundido com o termo catástrofe e usado de 

forma indistinta, por exemplo no contexto dos perigos biológicos ou tecnológicos, ou 

nas emergências médicas, quando na realidade pode estar associado a eventos 

perigosos, que não resultam em perturbações sérias na vida da comunidade ou da 

sociedade. 

O conceito de emergência conduz à gestão da emergência definido pela ANEPC 

como organização e gestão de recursos e responsabilidades para lidar com todos os 

aspetos da emergência, em particular no que respeita à preparação, resposta e 
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recuperação. A gestão da emergência envolve normalmente o esforço e empenho de 

entidades públicas, privadas e voluntárias, que atuam de forma coordenada, de modo a 

dar resposta ao largo espectro de necessidades usualmente existentes aquando de uma 

emergência (ANEPC; 2009). 

E a gestão de emergência não é sinónimo de planeamento de emergência, gerir 

uma emergência não é o mesmo que planear, é envidar esforços para lidar com os 

impactos de uma situação de emergência, selecionando as melhores táticas e os agentes 

/entidades mais adequados, em suma atuar na resposta. Contrariamente, planear é atuar 

na preparação, é seguir uma estratégia de forma a capacitar as populações, as 

comunidades para lidar com situações de catástrofe. No processo de planeamento de 

emergência todos estão incluídos, o envolvimento da população é um elemento vital 

para o sucesso deste processo. Concentrar toda a responsabilidade do processo nos 

agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio, é votá-lo ao insucesso.  

Planear é estabelecer procedimentos de articulação e coordenação entre agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio e necessariamente os cidadãos. 

“O processo do planeamento de emergência de proteção civil é o processo pelo 

qual se estabelecem, testam e colocam em práticas as medidas, normas, procedimentos 

e missões destinadas a serem aplicadas numa situação de acidente grave ou catástrofe” 

(ANEPC; 2017). 

Por causa da natureza imprevisível das catástrofes é essencial planear para estes 

eventos. Somente através do planeamento é possível responder de forma eficiente e 

mitigar os efeitos potenciais de uma catástrofe (Fagel e Krill, 2012). 

Alexander, em tom provocatório, afirma que os planos têm pouca importância, 

mas o planeamento é vital. 

Segundo Alexander (2015) o planeamento de emergência estrutura-se em cinco 

fases: i) investigação; ii) escrita/redação; iii) divulgação e; iv) operações e v) revisão. A 

pesquisa garantirá uma base adequada de conhecimento de perigos, vulnerabilidades, 

características locais, e capacidades. A redação criará o plano, e os seus anexos. A 

divulgação e os testes/exercícios irão tornar conhecidos os agentes e as organizações 

que representam, e as operações irão testar os elementos do plano em termos de 
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viabilidade, adequação e eficiência. Por tudo isto, o plano deve ser um documento vivo, 

como tal tem de ser atualizado com frequência e com a consistência necessária para 

refletir as mudanças e incorporar novos conhecimentos. 

Relativamente à forma como o planeamento deve ser realizado, com que 

propósito, deve considerar não só os eventos perigosos já conhecidos e que podem ser 

recorrentes, mas também situações de emergência imprevisíveis. O planeamento de 

emergência não pode ter como referência unicamente o que já aconteceu no passado, 

tem de focar-se também no que ainda não aconteceu e considerar cenários mais 

extremos e complexos. Tendo como referência eventos passados convém realçar que 

muitas situações de emergência são efetivamente previsíveis, nomeadamente, em 

relação às consequências expectáveis, mas nem todas são cíclicas. Ainda assim podem 

ser recorrentes em termos de magnitude, frequência e relações estabelecidas. Planeamos 

para as situações conhecidas, tendo como base situações de emergência já ocorridas no 

passado, mais ou menos gravosas, e que se deseja que tenham produzido lições de 

preparação, aprendidas pelos seus residentes, tornando-os mais resilientes ao impacto de 

eventos futuros. 

Não obstante, Alexander (2016) constata que o conhecimento sobre a 

possibilidade de ocorrência de eventos perigosos assistiu a um incrível crescimento nos 

últimos 30 anos, contudo alerta para o facto de o estudo sobre a vulnerabilidade não ter 

tido igual evolução. O que significa que a população face a um evento perigoso ainda 

continua vulnerável, mesmo para situações conhecidas, porque desconhece formas de 

atuação perante o perigo e de autoproteção. Os incêndios florestais de 2017 em Portugal 

expuseram esta realidade de forma dramática. Efetivamente grande parte das vítimas 

mortais foram aquelas que optaram por fugir do incêndio em viaturas próprias, pois as 

que se mantiveram dentro de casa, ou no exterior, mas mergulhadas em água 

sobreviveram. Falta cultura de segurança, o que deixa a população mais exposta, 

suscetível e consequentemente mais vulnerável. A forma de suprir esta lacuna é investir 

na preparação da população. 

Alexander (2003) vem distinguir o horizonte temporal em que o planeamento de 

emergência pode ser executado: a curto prazo ou a longo prazo. O planeamento a curto 
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prazo diz respeito à reação abrupta e imediata à catástrofe, em contraponto o 

planeamento a longo prazo exige a preparação metódica para a próxima catástrofe, com 

o propósito de redução do risco e mitigação dos impactos. 

Os cenários são um elemento vital no processo de planeamento de emergência, 

aliás deveriam ser o ponto de partida. A possibilidade de conjeturar situações 

hipotéticas e descrever a sua progressão, mediante a tipificação de riscos de um 

determinado território, com a indicação das consequências dos impactos de uma 

determinada situação gravosa é uma excelente ferramenta exploratória. Deve 

necessariamente gerar uma matriz de risco que combina a gravidade das consequências 

negativas e a probabilidade das ocorrências, intensidade versus frequência. Alexander 

(2015) diz que criar cenários é pensar de forma criativa sobre o futuro. 

Mediante cada cenário devem ser acauteladas as prioridades de ação, as 

responsabilidades de cada interveniente, a forma como se coordenam entre si, os 

recursos disponíveis a utilizar e as medidas a considerar mediante os danos expectáveis. 

 

1.2.2. Planeamento de emergência em proteção civil em Portugal 

O planeamento de emergência em proteção civil, em Portugal, formalmente, surge 

em 1991 com a publicação da Lei de Bases de Proteção Civil e consequentes diplomas 

legais, nomeadamente a primeira diretiva para elaboração dos PMEPC. Ainda que o 

atual sistema de proteção civil tenha surgido em 1975, como foi referido anteriormente. 

Atualmente, o planeamento de emergência em Portugal tem como base legislativa 

a Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 30/2015. Publicada a 7 de 

maio vem definir os critérios e normas técnicas sobre a elaboração de planos de 

emergência de proteção civil. Esta é já a 3ª diretiva publicada. A primeira Resolução 

data de 19 de dezembro de 1994 (Declaração Gabinete do Ministro da Administração 

Interna, DR- II - Série, n.º 291 de 19-12-1994) e fixou os critérios e normas técnicas dos 

planos de primeira geração. Surge assim, formalmente, a figura de plano de emergência 

de proteção civil, delegando a responsabilidade da sua elaboração no serviço municipal 

de proteção civil. Neste são vertidos os procedimentos, meios e recursos necessários à 

atuação da proteção civil, em situação de acidente grave, catástrofe ou calamidade, ou 
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na iminência da sua ocorrência, almejando a unidade de direção das ações a desenvolver 

e a coordenação técnica e operacional dos meios a envolver. 

Esta diretiva legisla sobre três pontos essenciais: 

- a tipologia dos planos, ao distinguir os planos gerais para enfrentar a 

generalidade das situações de emergência, dos especiais cuja ocorrência no espaço e no 

tempo sejam previsíveis com elevada probabilidade. Ao nível da extensão territorial que 

cobre, os planos podem ser municipais, distritais, regionais ou nacionais. 

- a necessária articulação do plano em relação aos outros, que é conseguida pela 

homogeneidade do articulado, da terminologia e do conteúdo (diretiva de 1994); 

- o conteúdo dos planos gerais e especiais, em pormenor, bem como o anexo A 

desta diretiva que exemplifica o articulado do plano nacional de emergência e cuja 

estrutura pode ser adotada para os planos de outros níveis territoriais. 

Esta diretiva publicada em 1994, vigorou durante 14 anos e foi revogada a 18 de 

julho, momento em que é publicada a Resolução n.º 25/2008 que incorpora os critérios e 

normas técnicas para elaboração e operacionalização dos planos de emergência. Era 

necessário atualizar os planos de emergência de proteção civil (PEPC) e adequá-los ao 

novo enquadramento legal do Sistema de Proteção Civil, recorde-se que em 2006 tinha 

sido publicada a Lei de Bases da Proteção Civil (como referido no ponto 1.1.1). As 

alterações contidas nesta resolução, comparativamente à de 1994, foram essencialmente 

as seguintes: 

- maior interligação entre os mecanismos de planeamento de emergência de 

proteção civil e os instrumentos de planeamento e ordenamento do território, sobretudo 

no que respeita à identificação de riscos e vulnerabilidades e à harmonização das bases 

cartográficas, planos de emergência de proteção civil “devem seguir o disposto no 

decreto regulamentar que fixa a cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão 

territorial” (Resolução n.º 25/2008, preâmbulo); 

- esclarece-se o acesso público aos PEPC e garante-se a disponibilização das suas 

componentes não reservadas (partes I a III integralmente e seção I da parte IV), em 

formato digital. Pressupõe-se que este acesso permitiria um elevado grau de 

participação, responsabilização e acompanhamento das medidas adotadas e inclusive 
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uma maior proximidade aos agentes de proteção civil; 

- referência ao facto de os planos terem de ser acompanhados de uma base de 

dados de meios e recursos e de um sistema de informação geográfica possibilitando a 

sua rápida e permanente atualização. 

Grande parte dos PMEPC aprovados, a nível nacional foram aprovados, tendo 

como base esta diretiva, como é possível confirmar no ponto 1.2.3.1. 

Não obstante, é chegada a hora de nova atualização dos PEPC, pois a Resolução 

n.º 25/2008 é revogada a 7 de maio de 2015 pela Resolução n.º 30/2015. Uma vez mais 

recorde-se a última atualização da Lei de Bases da Proteção Civil em 2015, o que já 

deixava adivinhar a necessidade de promulgar uma nova resolução, em conformidade 

com o disposto nesta lei. 

A Tabela 4 estabelece o comparativo entre a Resolução n.º 25/2008 revogada pela 

Resolução n.º 30/2015- 

Tabela 4 – Análise comparativa da Resolução n.º 25/2008 e da Resolução n.º 

30/2015 

Resolução n.º 

25/2008 de 18 

de julho 

Resolução n.º 

30/2015 de 7 de 

maio 

Análise comparativa 

Artigo 1.º - 

Finalidade e 

âmbito 
Artigo 1.º - Objeto De acordo com a Lei n.º 27/2006 de 3 de julho. 

Artigo 2.º- 

Tipos 
Artigo 2.º - 

Tipologia 

Introdução do conceito de iminência e não apenas 

emergência. 

Artigo 4.º - 

Elaboração, 

aprovação e 

publicitação 

Artigo 7.º - 

Elaboração e 

aprovação 

Os planos de âmbito supradistrital e supramunicipal 

são elaborados pela ANEPC. 

Artigo 6.º - 

Revisão 

Artigo 9.º - 

Revisão 

 

Artigo 10.º - 

Atualização 

Os planos gerais de emergência passam a ser 

revistos no prazo máximo de cinco anos, após a sua 

entrada em vigor (contrariamente aos dois anos). 

Faz-se, contudo, a ressalva de que este prazo pode 

ser encurtado se forem necessárias medidas 

corretivas. 

O inventário de meios e recursos e a lista de 

contactos deve ser atualizada no prazo máximo de 

um ano.  

Artigo 8.º - 

Conteúdo 

 

Artigo 5.º - 

Estrutura e 

Conteúdos 

Os planos passam a estar estruturados em três partes 

(I. Enquadramento; II. Execução; III. Inventários, 

Modelos e Listagens). 
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Deixam de constar alguns itens: 

- Antecedentes do processo de planeamento de 

emergência; 

 - Caracterização física e socioeconómica do 

território; 

- Avaliação de risco detalhada, resumindo-se agora 

a uma tipificação de riscos. 

Passam a incluir-se outros: 

- Programa de medidas a implementar para a 

prevenção e mitigação de riscos dos riscos 

identificados e para a garantia e operacionalidade do 

plano. 

Salvaguardando inventário de meios e recursos, e 

lista de contactos, o PMEPC é submetido a consulta 

pública quase integralmente. 

Artigo 9.º - 

Exercícios 
Artigo 8.º - 

Operacionalização 

Não basta a realização de exercícios, que continua a 

ser realizada de dois em dois anos, agora é 

necessário o registo dos mesmos num relatório, 

contendo propostas de melhoria do plano. 

 
Artigo 12.º - 

Norma transitória 

A presente diretiva entra em vigor 30 dias após a 

publicação em Diário da República. Os planos de 

emergência já aprovados terão de ser revistos no 

prazo máximo de cinco anos.  

 

As principais alterações introduzidas pela Resolução n.º 30/2015 centraram-se 

essencialmente nos seguintes aspetos (ver Tabela 4): 

- simplificação da estrutura e conteúdo dos planos. Especificamente no que 

concerne à avaliação de risco que se entende como uma etapa anterior ao planeamento 

de emergência, prescinde-se da sua apresentação detalhada nos PEPC, porém 

permanece a tipificação de riscos na respetiva área territorial. Efetivamente e à escala 

municipal, se todos os PMEPC tivessem sido elaborados mediante a Resolução n.º 

25/2008 este conteúdo era obrigatório, o que significa que teriam feito esta análise. Mas 

e os planos que não chegaram a ser revistos sobre a égide dessa diretiva? Não 

apresentam cartografia detalhada sobre perigosidade, vulnerabilidade e elementos 

expostos?  

- dilatação do prazo de revisão, passando de 2 para 5 anos, salvaguardando, 

contudo, a necessidade imperiosa de rever com maior frequência o inventário de meios 

e recursos e a listagem de contactos. Em 2008 havia uma outra salvaguarda 

estabelecida, que deixa de constar em 2015 e que se referia à necessidade de nova 

(Continuação da Tabela 4) 
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revisão com a identificação/perceção de novos riscos. Este é um exercício inacabado, 

mesmo que não haja a identificação/perceção de novos perigos, pode o contexto social, 

económico ter mudado, o que significa que a vulnerabilidade da população também se 

alterou; 

- necessidade da revisão dos PEPC passarem a ser acompanhados de um programa 

de medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos riscos identificados (ainda 

que os mesmos se resumam a uma tipificação sem representação cartográfica) e para a 

garantia da manutenção da operacionalidade do plano; 

- o acesso público aos planos passa a ser feito quase na sua íntegra, ficando apenas 

reservada a lista de contatos, e todos os PEPC passam a poder ser consultados no 

Sistema de Informação de Planeamento de Emergência, em 

http://planos.prociv.pt/Pages/homepage.aspx 

Em resumo, a Figura 8 sintetiza a nível cronológico os momentos marcantes no 

domínio do planeamento de emergência em Portugal, ao nível de publicação de 

diplomas legais. 

 

 

Figura 8 – Linha cronológica do planeamento de emergência em Portugal (1991-

2015) 

Destaca-se a publicação da Lei de Bases de Proteção Civil (1991) como marco 

inicial, seguido da publicação da diretiva de elaboração dos PEPC em 1994, revogada 

em 2008 (Resolução n.º 25/2008) e agora novamente em 2015 (Resolução n.º 30/2015). 

A aprovação do Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil em 2013 constitui 

http://planos.prociv.pt/Pages/homepage.aspx
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também um momento determinante na história do planeamento de emergência. 

1.2.3. Tipologia de planos de emergência 

“Um plano de emergência é um instrumento através do qual as necessidades 

urgentes são coincidentes com os recursos disponíveis para os satisfazer” (Alexander, 

2016). Na perspetiva deste autor a essência da gestão de emergência é ser capaz de lidar 

com as necessidades urgentes com a máxima eficiência e brevidade, apesar da ausência 

de alguns dos recursos necessários (mão-de-obra, veículos, equipamento, suprimentos e 

consumíveis, comunicações e propriedades). Um plano existe para estreitar a relação 

entre aquilo que são as necessidades e os recursos existentes para fazer face às primeiras 

(Alexander, 2016). 

Em Portugal, e na perspetiva da ANEPC, os planos de emergência são 

documentos formais nos quais as autoridades de proteção civil, nos seus diferentes 

níveis, definem as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, 

serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil (ANEPC, 2017). 

 

1.2.3.1 - Planos gerais de emergência  

Os planos gerais elaboram-se para enfrentar a generalidade das situações de 

emergência que se admitem em cada âmbito territorial e administrativo. Consoante a 

extensão territorial da situação visada, são nacionais, regionais, distritais ou municipais 

(ANEPC, 2019). 

São considerados planos gerais: 

a) o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil (PNEPC); 

b) o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil (PREPC) de (nome da 

Região Autónoma); 

c) o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil (PDEPC) de (nome do 

distrito); 

d) o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) de (nome do 

município). 

O PNEPC é aprovado em 2013 pelo Conselho de Ministros (Resolução do 



 

58 

Conselho de Ministros n.º 87/2013 de 11 de dezembro, e constitui a primeira revisão ao 

mesmo, com o propósito de: 

“- garantir condições para uma melhoria da eficiência e eficácia dos serviços e 

agentes de proteção civil, e assim criar condições para potenciar a prevenção e 

resposta a acidentes graves e catástrofes, concretizando o objetivo final de contribuir 

para a redução das perdas e danos na população, bens e ambiente; 

- contribuir para a melhoria do sistema nacional de proteção civil e para o 

aumento da sua resiliência, designadamente através da revisão dos instrumentos de 

planeamento necessários a todas as fases do ciclo da emergência.” 

O PNEPC é geral quanto à finalidade e nacional em termos de âmbito territorial 

de abrangência. O diretor do PNEPC é o primeiro-ministro e na falta deste é substituído 

pelo Ministro da Administração Interna. Ao nível da articulação com outros planos, 

articula-se diretamente com os PREPC e PDEPC, e de modo indireto com os PMEPC. É 

feita referência no PNEPC à dificuldade de estabelecer essa articulação, uma vez que os 

planos regionais, distritais e municipais também se encontravam em processo de 

elaboração/revisão. O que consequentemente também dificultou a articulação entre os 

diferentes instrumentos de gestão do território e da emergência. É assumido no PNEPC 

“que só no âmbito de futuras revisões será possível incluir melhorias e os frutos 

colhidos da aplicação deste Plano no terreno (PNEPC, 2013, p. 6)”. A segunda revisão 

ao documento seria iniciada a 11 de dezembro de 2018, tal como consta no SIPE 

(Sistema de Informação de Planeamento de Emergência). 

No que concerne aos planos regionais estes são vocacionados apenas para as 

regiões autónomas – Madeira e Açores, pois no continente existem os planos distritais. 

Os PREPC são gerais quanto à finalidade e regionais em termos de área geográfica de 

abrangência. O diretor do plano é o Presidente do Governo Regional e na ausência deste 

faz-se representar pelo Vice-Presidente. Os PREPC visam dotar a região de um 

instrumento de atuação em caso de acidente grave ou catástrofe que possibilidade 

unidade de direção e a coordenação técnica e operacional. Os PREPC articulam-se com 

o PNEPC e com os planos municipais. 

O PREPC dos Açores que datava de 2007 foi revisto e aprovado recentemente em 
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16 de abril de 2019, pela Resolução do Conselho de Governo n.º 55/2019 (revisto em 

conformidade com o preconizado pela Resolução n.º 30/2015). O PREPC da Madeira 

estima-se que venha a ser revisto em 2020, segundo informação do SIPE, aprovado em 

2015, ainda de acordo com a orientação da Resolução n.º 25/2008. 

Em Portugal Continental não existem planos regionais, mas existem 18 planos 

distritais, correspondentes aos 18 distritos. Os PDEPC são gerais quanto à finalidade e 

distritais quanto à área de abrangência. O diretor do plano é o membro do governo 

responsável pela área da proteção civil. Pela análise da Tabela 5 foram revistos 

mediante os critérios previstos na atual Resolução n.º 30/2015 e prevê-se a sua nova 

revisão entre os anos de 2021 a 2023. Os planos distritais articulam-se com o PNEPC, 

com os planos distritais vizinhos e com os planos municipais dos concelhos que 

integram o distrito respetivo. 

Tabela 5 – Planos distritais de emergência em Portugal (datas de aprovação e 

revisão) 

PDEPC de: 

Data de 

aprovação 

Data de 

revisão 

Aveiro 24/10/2016 24/10/2021 

Beja 26/10/2017 26/10/2022 

Braga 24/10/2016 24/10/2021 

Bragança 24/10/2016 24/10/2021 

Castelo Branco 12/11/2018 12/11/2023 

Coimbra 26/10/2017 26/10/2022 

Évora 26/10/2017 26/10/2022 

Faro 08/08/2016 08/08/2021 

Guarda 08/08/2016 08/08/2021 

Leiria 24/10/2016 24/10/2021 

Portalegre 08/08/2016 08/08/2021 

Porto 21/06/2018 21/06/2021 

Santarém 24/10/2016 24/10/2021 

Setúbal 21/06/2018 21/06/2023 

Viana do 

Castelo 24/10/2016 24/10/2021 

Vila Real 24/10/2016 24/10/2021 

Viseu 12/11/2018 12/11/2023 

Fonte – SIPE http://planos.prociv.pt/Pages/homepage.aspx 

http://planos.prociv.pt/Pages/homepage.aspx
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Por fim, os PMEPC são gerais quanto à finalidade e municipais quanto à área de 

abrangência.  

No que concerne aos PMEPC, e porque este é o tema da presente dissertação, foi 

realizado um inventário dos planos já aprovados até setembro de 2019, através do 

Sistema de Informação de Planeamento de Emergência. Constata-se que dos 278 

municípios de Portugal Continental cerca de 81,7% tinham PMEPC aprovado pela 

CNPC, maioritariamente segundo a Resolução n.º 25/2008 (ver Figura 9). 

novembro de 2010 (a) setembro de 2019 (b) 

  
Fonte: Fonseca (2010) Fonte: Elaboração própria 

(http://planos.prociv.pt/Pages/planos.aspx) 

Figura 9 – PMEPC aprovados até novembro de 2010 (a) e até setembro de 2019 

(b) 

Em 2010 Fonseca
5
 tinha feito o mesmo exercício, contudo, apenas 9,4% (26 

concelhos) tinham plano aprovado segundo as diretrizes da Resolução n.º 25/2008. 

Apesar de não haver uma cobertura total, houve um longo caminho percorrido nestes 10 

anos na elaboração dos planos municipais. Os municípios que ainda não têm plano 

                                                           
5
 Aluna de mestrado em Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos na Universidade de Coimbra. 
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aprovado estarão em fase de elaboração, ou a aguardar aprovação pela CNPC. 

 

1.2.3.2 - Planos especiais de emergência (Seveso) 

Os planos especiais são elaborados com o objetivo de serem aplicados na 

iminência ou ocorrência de acidentes graves e catástrofes específicas, cuja natureza 

requeira uma metodologia técnica e ou científica adequada, ou cuja ocorrência no tempo 

e no espaço seja previsível com elevada probabilidade ou, mesmo com baixa 

probabilidade associada, possa vir a ter consequências inaceitáveis (ANEPC, 2017). 

Os planos especiais de emergência são, assim, desenvolvidos com o intuito de 

organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias à resposta. A 

sua elaboração é regulada pela Diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para a 

elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil (Resolução 

n.º 30/2015, da Comissão Nacional de Proteção Civil), a qual define que tais 

documentos devem também assegurar o cumprimento dos requisitos dos respetivos 

instrumentos legais sectoriais (Caderno Técnico Prociv #7, 2018). 

No caso dos planos de emergência relativos ao controlo e prevenção de acidentes 

graves envolvendo substâncias perigosas, a legislação em vigor prevê a existência de 

planos de emergência, interno (da responsabilidade do operador do estabelecimento) e 

externo (da responsabilidade da câmara municipal). Em conjunto, estes planos de 

emergência devem assegurar os seguintes objetivos (de acordo com Decreto-Lei n.º 

150/2015, de 5 de agosto): 

“- circunscrever e controlar os incidentes de modo a minimizar os seus efeitos e a 

limitar os danos no homem, no ambiente e nos bens; 

- aplicar as medidas necessárias para proteger o homem e o ambiente dos efeitos 

de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas; 

- comunicar as informações necessárias ao público e aos serviços ou autoridades 

territorialmente competentes relevantes da região; 

- identificar as medidas para a descontaminação e reabilitação do ambiente, na 

sequência de um acidente grave.” 

Embora complementares, estes planos de emergência cumprem funções distintas. 
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Enquanto o Plano de Emergência Interno (PEI) se destina a controlar a situação na 

origem e a limitar as consequências no interior do estabelecimento, o Plano de 

Emergência Externo (PEExt) destina-se principalmente a mitigar e limitar os danos no 

exterior do estabelecimento, decorrentes de um acidente grave, organizando e definindo 

as orientações de atuação dos agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio 

a empenhar em operações de proteção civil decorrentes desses acidentes, de modo a 

garantir a proteção da população (ANEPC, 2018). 

Tratando-se de um Plano Especial de Emergência de âmbito municipal, o PEExt 

destina-se a complementar os Planos Municipais de Emergência de carácter geral, 

incorporando os aspetos mais específicos inerentes à tipologia de risco considerada. A 

elaboração dos PEExt segue o disposto no artigo 24.º e no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 

150/2015 e no n.º 6, do artigo 5º, do Anexo à Resolução n.º 30/2015 (ANEPC, 2018). 

Tabela 6 – Planos especiais de emergência aprovados, em Portugal 

Tipo de perigo Tipo de plano especial (PEEPC ou PEExt) 

Acidentes Ferroviários PEEPC Acidentes Ferroviários Distrito de Castelo Branco 

Acidentes Rodoviários PEEPC Acidentes Rodoviários Distrito de Castelo Branco 

Acidentes Rodoviários PEEPC Acidentes Rodoviários Túneis da Gardunha e 

Alpedrinha 

Incêndios urbanos e/ou 

colapso de edifícios 

PEEPC Centro Histórico Mértola 

Ondas de calor, vagas de frio, 

ciclones e tempestades, cheias 

e inundações, secas, 

movimentos de massa, sismos, 

colapso de cavidades 

subterrâneas naturais. 

Substâncias perigosas e 

incêndios em edifícios 

PEEPC Centro Urbano Antigo Coimbra 

Cheias e Inundações PEEPC Cheias e Inundações (Coimbra) 

Cheias e Inundações PEEPC Cheias Garvão/Funcheira (Ourique) 

Meteorológico PEEPC Condições Meteorológicas Adversas - Distrito Castelo 

Branco 

Incêndios florestais PEEPC Incêndios Florestais Distrito de Castelo Branco 

Sísmico PEEPC Risco Sísmico Área Metropolitana Lisboa Concelhos 

Limítrofes 

Sísmico PEEPC Risco Sísmico Tsunamis Algarve 

Derrame e/ou dispersão de 

substância tóxica, incêndio e 

explosão 

PEExt ADP VF Xira 
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Rotura de barragem PEExt Barragem Alto do Ceira II 

Rotura de barragem PEExt Barragem Odelouca 

Rotura de barragem PEExt Barragem Ribeiradio/Ermida 

Rotura de barragem PEExt Barragem Santa Justa 

Substâncias perigosas PEExt Bayer Cropscience (Sintra) 

Substâncias perigosas PEExt BP Faro 

Substâncias perigosas PEExt BP Portuguesa SA (Matosinhos) 

Substâncias perigosas PEExt CEPSA Portuguesa Petróleos SA (Matosinhos) 

Substâncias perigosas PEExt CLC Azambuja 

Substâncias perigosas PEExt COLEP Portugal, SA (Vale de Cambra) 

Substâncias perigosas PEExt Complexo Industrial Barreiro 

Substâncias perigosas PEExt Complexo Químico Estarreja 

Substâncias perigosas PEExt Digal (Sintra) 

Substâncias perigosas PEExt Embraer Portugal - Estruturas Metálicas, SA (Évora) 

Substâncias perigosas PEExt ETC Terminais Marítimos SA (Almada) 

Substâncias perigosas PEExt Flexipol (São João da Madeira) 

Substâncias perigosas PEExt Galp Almada (Porto Brandão) 

Substâncias perigosas PEExt Hempel Portugal Lda (Palmela) 

Substâncias perigosas PEExt ICM-TRANS, Transportes de Mercadorias, Lda (Sintra) 

Incêndio/Explosão PEExt Ílhavo 

Substâncias perigosas PEExt Inchemica (Azambuja) 

Substâncias perigosas PEExt Maxampor (Alcochete) 

Substâncias perigosas PEExt MaxamPor (Vila Pouca de Aguiar) 

Substâncias perigosas PEExt Mitrena (Setúbal) 

Substâncias perigosas PEExt Orica Mining Services Portugal, SA (Aljustrel) 

Substâncias perigosas PEExt OZ Energia e Gás SA (Almada) 

Substâncias perigosas PEExt Petrogal Petróleos de Portugal SA - Pq 

Armazenagem Combustíveis Real (Matosinhos) 

Substâncias perigosas PEExt Petrogal Petróleos de Portugal SA - Pq Perafita 

(Matosinhos) 

Substâncias perigosas PEExt Petrogal Petróleos de Portugal SA - Refinaria do 

Porto (Matosinhos) 

Substâncias perigosas PEExt Petrogal Terminal Petroleiro Leixões (Matosinhos) 

Substâncias perigosas PEExt Repsol Combustíveis SA (Matosinhos) 

Substâncias perigosas PEExt Repsol Portuguesa SA (Almada) 

Substâncias perigosas PEExt Respol Resinas (Leiria) 

Substâncias perigosas PEExt SAAGA - Parque Nordela (Ponta Delgada) 

Substâncias perigosas PEExt Sines 

Substâncias perigosas PEExt SOLVAY Portugal - Produtos Químicos, SA (Vila 

Franca de Xira) 

Substâncias perigosas PEExt Terminal Combustíveis (Praia da Vitória) 

Substâncias perigosas PEExt Tutigás (Ovar) 

Fonte – Sistema de Informação para o Planeamento de Emergência (ANEPC, janeiro de 2019) 

Na Tabela 6 são apresentados os planos especiais de emergência aprovados, em 

Portugal. Esta informação foi recolhida na página da ANEPC, especificamente no 

Sistema de Informação e Planeamento de Emergência, à data de janeiro de 2019. Como 

é possível confirmar há dois tipos de planos especiais aprovados: 

(Continuação da Tabela 6) 
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- planos especiais de emergência para um determinado “risco” seja ele de origem 

natural, tecnológica ou mista (PEEPC); 

- planos de emergência externo (PEExt) vocacionados para as substâncias 

perigosas. 

O âmbito territorial de aplicação destes planos é igualmente diferente: a uma 

escala mais pormenorizada, como o PEEPC do Centro Histórico de Mértola, ou o 

PEEPC do Centro Urbano Antigo de Coimbra, ou inclusive e de forma mais específica 

o PEEPC dos Acidentes Rodoviários dos túneis da Gardunha e Alpedrinha. A uma 

escala municipal todos os Planos de Emergência Externo (PEExt) e alguns 

vocacionados para riscos específicos, a título de exemplo o PEEPC de 

cheias/inundações de Coimbra. A uma escala distrital, para além de outros, os PEEPC 

para acidentes rodoviários e ferroviários do distrito de Castelo Branco. 

No que concerne ao nosso estudo de caso referente à AMP (Área Metropolitana 

do Porto) integra oito planos de emergência externo aprovados, um no concelho de Vale 

de Cambra e sete no concelho de Matosinhos: 

- PEExt COLEP Portugal, SA (Vale de Cambra); 

- PEExt CEPSA Portuguesa Petróleos SA (Matosinhos); 

- PEExt BP Portuguesa SA (Matosinhos); 

- PEExt Petrogal Petróleos de Portugal SA - Pq Armazenagem Combustíveis Real 

(Matosinhos); 

- PEExt Petrogal Petróleos de Portugal SA - Pq Perafita (Matosinhos); 

- PEExt Petrogal Petróleos de Portugal SA - Refinaria do Porto (Matosinhos); 

- PEExt Petrogal Terminal Petroleiro Leixões (Matosinhos); 

- PEExt Repsol Combustíveis SA (Matosinhos). 

No concelho de Matosinhos os PEEXt estão vocacionados para a BP Matosinhos, 

a CEPSA, a Repsol, a Galp, a Petrogal, e o Terminal Petrolífero de Leixões. Pela 

consulta do SIPE verifica-se que todos os planos têm 8 anos de vigência, visto que 

foram todos aprovados em 2011. Ainda não foram novamente revistos, o que significa 

que a data de revisão proposta pela CNPC já foi ultrapassada, a maioria em 2012 e dois 

dos planos em 2014. 
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Contrariamente, o município de Vale de Cambra tem o PEExt referente à empresa 

COLEP atualizado, aprovado em outubro de 2017 e com necessidade de revisão em 

outubro de 2019. 

Nos restantes concelhos não há referência à presença de planos especiais de 

emergência, ou de planos de emergência externos. 

 

1.3. Articulação com as figuras de planeamento e de ordenamento do 

território 

A política do ordenamento do território tem como fim acautelar a proteção da 

população, através de uma ocupação, utilização e transformação do solo que tenham em 

conta a segurança de pessoas, prevenindo os efeitos decorrentes de catástrofes naturais 

ou da ação humana (adaptado da Lei n.º 48/98 de 11 de agosto - Lei de Bases da 

Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo, revogada pela Lei n.º 31/2014 

de 30 de maio). 

Em 2015 é publicado o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – 

RJIGT (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que revogou o Decreto-Lei n.º 380/99 

de 22 de Setembro), em conformidade com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

31/2014 de 30 de maio – Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo. 

Destaca-se neste diploma o artigo 11.º que alude sobre os conceitos de defesa 

nacional, segurança e proteção civil: “1 - Sempre que não haja prejuízo para os 

interesses do Estado, as redes de estruturas, de infraestruturas e dos sistemas 

indispensáveis à defesa nacional são identificadas nos programas e nos planos 

territoriais. 2 - O conjunto dos equipamentos, infraestruturas e sistemas que asseguram 

a segurança, a proteção civil e a prevenção e minimização de riscos, é identificado nos 

programas e nos planos territoriais.”  

O artigo 13.º do mesmo decreto vem reforçar a necessidade da identificação e 

delimitação de áreas perigosas e de “risco” nos programas e planos territoriais: “1 - Os 

programas e os planos territoriais identificam e delimitam as áreas perigosas e de 

risco, desenvolvendo-as e concretizando-as. 2 - Os planos territoriais delimitam as 
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áreas perigosas e de risco, identificam os elementos vulneráveis para cada risco e 

estabelecem as regras e as medidas para a prevenção e minimização de riscos, em 

função da graduação dos níveis de perigosidade e de acordo com os critérios a 

estabelecer pelas entidades responsáveis em razão da matéria.” 

De forma análoga a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 80/2015) vem reforçar 

essa ideia: “os instrumentos de gestão territorial devem estabelecer 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”. 

À escala municipal o Plano Diretor Municipal (PDM) mantém-se como um 

instrumento de definição da estratégia municipal, e “como tal devem ser integradas no 

plano diretor municipal ou intermunicipal e aí adaptadas as orientações de 

desenvolvimento territorial decorrentes dos programas de âmbito nacional, regional e 

sub-regional” (Decreto-Lei n.º 80/2015). 

Até 13 de julho de 2020, os PDM’s terão de adaptar-se à nova Lei de Bases 

Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo e ao 

RJIGT. Um dos problemas de articulação dos PMEPC com os PDM’s é o facto de 

muitos dos PDM’s estarem em processo de revisão, ou ainda não a terem iniciado, no 

decurso da elaboração do PMEPC. 

Dos municípios que integram a AMP, apenas Espinho já procedeu à referida 

adaptação porque já produziu um PDM de 3ª geração. Porto e Matosinhos também já 

deliberaram sobre o início do procedimento (já publicada a comissão consultiva). As 

câmaras municipais da Maia, Trofa e Valongo já deliberaram sobre a revisão. Ainda 

existem 8 PDM’s de 2ª geração: Arouca, Gondomar, Oliveira de Azeméis, Paredes, 

Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia. E por último 

Vila do Conde com um PDM de 1ª geração (anos 90)
6
. 

Há um desencontro entre os momentos de elaboração e revisão do PDM 

(processos muito longos e demorados) e do PMEPC, a título de exemplo Vila do Conde 

                                                           
6 Informação consultada em https://www.ccdr-n.pt/servicos/ordenamento-do-territorio/1279/municipios-

da-regiao-do-norte-preparam-pdm-de-3-geracao 
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com um PDM de 1ª geração e um PMEPC de 2ª geração. 

É neste contexto que o PMEPC se enquadra. Nos PMEPC de 2ª geração 

(Resolução n.º 25/2008) um dos conteúdos era a articulação com os instrumentos de 

planeamento e ordenamento do território. Pretendia perceber-se se o PMEPC tinha 

considerado as áreas de risco identificadas no respetivo PDM, se tinham sido 

estabelecidas as sinergias ao nível da identificação de riscos e vulnerabilidades e 

harmonização de bases cartográficas (este ponto deixa de existir no Caderno Técnico 

Prociv#3 de 2017). Inclusive em 2009 a ANEPC produz o sexto caderno técnico 

intitulado “Manual para a elaboração, revisão e análise de planos municipais de 

ordenamento do território na vertente da proteção civil”. Neste é incluída uma lista de 

controlo do que deveria ser vertido nos PMOT’s (Planos Municipais de Ordenamento 

do Território): 

1. São identificados cartograficamente na planta de condicionantes os riscos naturais 

e tecnológicos. 

2. São identificadas na planta de condicionantes as distâncias e faixas de segurança 

relativas aos riscos naturais e tecnológicos presentes, assim como os que tendo 

origem nos municípios vizinhos possam causar impactos na área do plano. 

3. Os riscos identificados são caracterizados quanto à sua magnitude/severidade e 

são elaboradas estimativas dos impactos nas pessoas, bens e ambiente. São 

apresentadas as necessárias medidas restritivas ou mitigadoras de modo a 

salvaguardar a segurança de pessoas, bens e ambiente, no relatório que acompanha o 

plano. 

4. Verificar sempre que possível se o plano introduz ou agrava situações de risco 

para pessoas, bens e ambiente na sua área ou nas zonas circundantes. 

5. O regulamento do plano tem em conta a caracterização dos riscos identificados e 

introduz as necessárias disposições de modo a salvaguardar a segurança de pessoas, 

bens e ambiente. 

6. É verificada a conformidade dos normativos incluídos no respetivo PROT e as 

opções do plano no que concerne à segurança de pessoas e bens versus riscos 

naturais tecnológicos. 

8. O plano identifica as áreas afetas à proteção civil. 

O sistema de gestão territorial organiza-se em quatro âmbitos distintos - o 

nacional, o regional, intermunicipal e o municipal - e é concretizado através de um 

conjunto de instrumentos de gestão territorial (IGT’s). O Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território (PNPOT) e os Programas Regionais de Ordenamento do 

Território (PROT) que definem o quadro estratégico a desenvolver pelos PMOT. 

O anexo 4 reflete as orientações do PNPOT, do PROT Norte, do POC (Programa 
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da Orla Costeira) Caminha-Espinho, do PROF (Programa Regional de Ordenamento 

Florestal de Entre Douro e Minho) no que respeita aos indicadores de monitorização 

sobre a prevenção e redução de riscos. 

a) PNPOT 

O PNPOT foi revisto recentemente e tem um horizonte temporal de vigência do 

plano até 2030. No seu programa de ação o domínio 1.7 - Prevenir riscos e adaptar o 

território à mudança climática contempla seis indicadores de monitorização: 

- municípios com cartografia de risco atualizada que tenha em conta, quando 

pertinente, cenários climáticos (ANEPC); 

- número de programas e planos territoriais (publicados no período de vigência do 

PNPOT) que integraram medidas de prevenção e redução de riscos considerando, 

quando pertinente, cenários climáticos (DGT, ANEPC, APA); 

- número de materiais didático-pedagógicos e ações formativas no quadro do 

Referencial de Educação para o Risco (DGE e ANEPC); 

- número de publicações de orientações técnicas em matéria de riscos e alterações 

climáticas para os programas e planos territoriais (ANEPC, DGT, APA); 

- número de aldeias e de pessoas abrangidas pelos programas “Aldeia Segura” e 

“Pessoa Segura” e programas regionais e locais similares, para os diferentes perigos 

(ANEPC); 

- municípios abrangidos por estratégias e/ou planos de adaptação às alterações 

climáticas em implementação (APA). 

Note-se que nos cinco primeiros a ANEPC está representada como entidade 

envolvida com responsabilidades na concretização das medidas citadas. A indicação dos 

cenários climáticos poderá constituir um elemento de interesse a incluir na elaboração 

dos PMEPC, pois as alterações climáticas vêm agudizar a frequência e intensidade das 

potenciais situações de emergência.  

b) POC Caminha-Espinho 

O POC Caminha-Espinho, com um horizonte temporal de 2019 a 2028 apresenta 

no Programa de execução e plano de financiamento, no ponto 5.1 - Eixo Estratégico 1 – 

Prevenção e Redução dos Riscos Costeiros e da Vulnerabilidade às Alterações 
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Climáticas alguns indicadores de monitorização que se enquadram nas seguintes 

tipologias: i) Tipologia 1.1 - Alimentação Artificial; ii) Tipologia 1.2 – Dragagens; iii) 

Tipologia 1.3 - Estruturas de defesa costeira (novas); iv) Tipologia 1.4 – Estruturas de 

defesa costeira (reabilitação); v) Tipologia 1.5 – Intervenção em sistema dunar 

(intervenção de manutenção das condições de segurança/robustez da estrutura de defesa 

costeira); vi) Tipologia 1.6 – Retirada de construções (Demolição e remoção de 

estruturas localizadas em áreas com maior suscetibilidade aos riscos costeiros - Áreas 

Críticas / Recuo Planeado -, incluindo a renaturalização e a qualificação da interface 

natural/urbana). 

Esta tipologia de medidas concretiza-se em ações específicas em cada um dos 

concelhos que integram a AMP. 

c) PROF de Entre Douro e Minho 

O PROF de Entre Douro e Minho tem um período máximo de vigência de 30 

anos, tendo sido publicado em 2019, poderá estender o seu horizonte até 2039. O eixo 1 

reflete a minimização dos riscos de incêndio e agentes bióticos. As medidas 

apresentadas integram percentagens de cumprimento da medida a observar 2030 e em 

2050. 

Elencam-se as onze medidas apresentadas, que podem ser consultadas em detalhe 

na tabela do anexo II: A.1 - Implementar a rede primária (RP) de faixas de gestão de 

combustível; A.2 - Implementar mosaicos de parcelas de gestão de combustível A.3 - 

Implementar a rede secundária nas zonas de interface urbano/floresta; A.4 - Aumentar a 

área de intervenção das equipas de sapadores florestais; A.5 - Aumentar o nº de equipas 

de sapadores florestais; A.6 – Implementar ações de formação para as equipas de 

sapadores florestais; A.7 – Requalificar o equipamento das equipas de sapadores 

florestais; A.8 – Aumentar o nº de ações de fogo controlado em áreas de mato e 

povoamento florestal; A.9 – Apoiar as ações de pastoreio dirigido como instrumento de 

gestão da florestal; A.10 – Apoiar intervenções de requalificação da rede viária; A.11 – 

Monitorizar o cumprimento dos PMDFCI. 

d) PROT – Norte 

O PROT Norte apresenta 13 ações/projetos que incidem sobre: i) Avaliação de 
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risco sísmico em centros históricos; ii) avaliação do risco de incêndio em centros 

históricos; iii) Avaliação do grau de conservação e manutenção de estruturas de 

barragens não monitorizadas regularmente; iv) Avaliação da perigosidade de cheias em 

áreas urbanas; v) Avaliação e identificação das áreas de dinâmica torrencial - Produzir a 

cartografia das áreas onde as condições morfológicas, são suscetíveis de promover o 

escoamento torrencial, em episódios de precipitação de forte intensidade; vi) Elaboração 

da cartografia de risco em sede de PMOT; vii) Definição dos usos compatíveis para 

cheia repentina, progressiva em sede de PMOT; viii) Criação de sistema de alerta para 

cheias repentinas em ambiente urbano; ix) Base de dados da perigosidade associada às 

indústrias e ao armazenamento e circulação de matérias perigosas; x) Revisão de planos 

de emergência e de ordenamento em coordenação; xi) Implementação da “Cultura do 

risco”; xii) Desenvolvimento de Sistema de análise e gestão do risco ao nível da região 

Norte; xiii) Avaliação da vulnerabilidade natural dos recursos hídricos subterrâneos à 

contaminação antrópica na Região Norte. 

Segundo Alexander (2015) o processo de formulação de um plano de emergência 

é similar e paralelo ao de planeamento urbano e regional. Infelizmente ambas as 

“disciplinas” raramente comungam de conexão e intercâmbio suficiente, apesar de 

terem muito em comum. A sua articulação significará melhor desenvolvimento e 

segurança. 
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Capítulo 2 – Os planos municipais de emergência de proteção 

civil 

2.1. Da elaboração à revisão dos planos de emergência 

Todos os planos de emergência de proteção civil seguem a estrutura do Manual de 

apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil 

publicado pela ANEPC (doravante chamado Caderno Técnico Prociv #3), o que 

contribui para a normalização da estrutura e dos conteúdos dos planos. Este caderno 

teve a sua 1ª edição em 2008 e concretizava o preconizado pela Resolução n.º 25/2008. 

Esta é revogada pela Resolução n.º 30/2015 que deu origem à segunda edição do 

Caderno Técnico Prociv #3 em 2017. 

Neste é afirmado que o processo conducente à realização dos planos de 

emergência passa por quatro etapas: elaboração, aprovação, validação e revisão. A 

Figura 10 revela o esquema do processo que figurava no Caderno Técnico Prociv #3 em 

2008 (a) e em 2017 (b). 

 

 

 

Fonte: a) ANEPC, 2008; b) ANEPC, 2017  

Figura 10 – Processo de elaboração do plano de emergência de proteção civil 

Ainda que no Caderno Técnico Prociv #3 (2017, p.5) o título do ponto 2 seja 

processo do planeamento de emergência, o conteúdo é apenas relativo ao processo dos 

planos de emergência, e não propriamente ao processo de planeamento em si. Esta 

situação mantém-se inalterada em 2008 e em 2017. A alteração reside no esquema 

apresentado (Figura 10a), pois em 2008 as quatro etapas eram apresentadas como um 

a) b) 
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processo sequencial, ininterrupto e em 2017 (Figura 8b)o processo de elaboração é 

distinguido das demais fases e no momento da revisão é conduzido para nova aprovação 

e não para elaboração. 

Nos pontos seguintes serão abordados em detalhe cada uma das quatro etapas, do 

processo dos planos de emergência, e não do planeamento de emergência em si, como já 

referido, em conformidade com o Caderno Técnico Prociv #3 (ANEPC, 2017). 

2.1.1. Elaboração 

A etapa da elaboração é iniciada com a constituição de uma equipa 

multidisciplinar que será responsável pela avaliação de riscos, conduta operacional e 

logística. Inclui a caracterização do território, identificação dos perigos que aí podem 

ocorrer, bem como das vulnerabilidades e a criação de cenários hipotéticos que 

permitam avaliar os danos decorrentes. Com estes elementos reunidos são definidas 

normas e procedimentos a adotar pelos serviços e agentes de proteção civil, bem como 

pelos organismos e entidades de apoio, tendo em vista a proteção das populações, bens 

e ambiente num cenário de acidente grave ou catástrofe (ANEPC, 2017). 

O índice do PMEPC segue o índice de referência publicado pela Resolução n.º 

30/2015 de 7 de maio e é estruturado em três partes (Figura 11): a parte I é uma 

apresentação geral do documento, a parte II define o modelo de resposta operacional e a 

parte III disponibiliza um conjunto de documentos de apoio à resposta operacional. Em 

anexo devem ser acrescentados: a cartografia de suporte às operações de emergência e 

um programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos riscos 

identificados e para a garantia da manutenção da operacionalidade do plano. 

 

Fonte: Caderno técnico Prociv#3, ANEPC (2017) 

Figura 11 – Estruturação do PMEPC 

•Enquadramento geral do plano Parte I 

•Execução Parte II 

• Inventários, modelos e listagens Parte III 
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O plano depois de concluído é submetido a consulta pública, das suas 

componentes não reservadas, por um período não inferior a 30 dias. A Resolução n.º 

30/2015 de 7 de maio esclarece no ponto 1 do artigo 6.º que os “planos de emergência 

de proteção civil são documentos de carácter público, excetuando-se o inventário de 

meios e recursos e a lista de contactos, cujo conteúdo é considerado reservado.” 

Acrescenta também que “a entidade responsável pela elaboração do plano deve 

assegurar a disponibilização pública, nomeadamente no respetivo sítio da internet”. 

No final do período de consulta pública devem ser integrados os contributos 

aplicáveis e realizado um relatório de consulta pública no qual seja explícito o tempo 

em que decorreu, os meios utilizados, os contributos recolhidos e a respetiva 

incorporação no documento final (ANEPC, 2017). Nesta fase o plano e o relatório de 

consulta pública são submetidos a apreciação por parte da Comissão Municipal de 

Proteção Civil. Colhido o parecer favorável segue-se a etapa da aprovação. 

2.1.2. Aprovação 

“Os planos de emergência de proteção civil de âmbito municipal são elaborados 

pela câmara municipal e aprovados pela CNPC, mediante parecer prévio da Comissão 

Municipal de Proteção Civil (CMPC) e da ANEPC” (Resolução n.º 30/2015 de 7 de 

maio). 

 

Fonte – Caderno Técnico PROCIV#3 ANEPC (2017) e Decreto-Lei n.º 44/2019 de 01 de abril  

Figura 12 – Elaboração do PMEPC e respetivas entidades responsáveis (2017) 

A câmara municipal é responsável pelo envio da versão final do PMEPC (dois 

exemplares em suporte papel e dois em digital), do relatório da consulta pública (e 

relatório de execução das medidas de operacionalização do plano, caso se trate de uma 

revisão) e do parecer prévio favorável da CMPC. Esse envio é efetuado através do 

Câmara 
Municipal 

Elaboração 
CMPC e 
ANPC 

Parecer 
prévio 

- CNPC 
(2017) 

- - Assembleia 
Municipal 

(2019) 

Aprovação 
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CDOS (Comando Distrital de Operações e Socorro) à ANEPC que irá emitir um parecer 

e instruir o processo para ser encaminhado para a Comissão Nacional de Proteção Civil 

(CNPC) para efeitos de apreciação e consequente aprovação (ver Figura 12). 

A publicação do Decreto-Lei n.º44/2019 a 01 de abril veio introduzir alterações, 

ao transferir competências para os órgãos municipais no domínio da proteção civil 

conforme preconizado na Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, nas alíneas a) e d) do artigo 

14.º: a) aprovar os planos municipais de emergência de proteção civil e alínea d) 

assegurar o funcionamento do centro de coordenação operacional municipal. 

Os PMEPC passam a ser aprovados pela assembleia municipal após parecer da 

Proteção Civil: CMPC e ANEPC. 

Refere o Decreto-Lei nº. 44/2019 de 01 de abril que os municípios têm 180 dias 

para adaptarem os seus serviços ao regime previsto no presente Decreto-Lei. 

À etapa de aprovação segue-se a de validação. 

 

2.1.3. Validação 

Nesta etapa o plano é validado e testada a sua operacionalização através da 

realização de exercícios, no sentido de perceber o nível de prontidão e eficiência de 

todas as entidades intervenientes. 

Como tal o PMEPC deve ser regularmente treinado, com a “realização de 

exercícios com periodicidade máxima de dois anos, exceto se disposto em contrário em 

legislação setorial específica” (Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio). A realização destes 

exercícios obriga “à elaboração de relatório, contendo propostas de melhoria de 

planos”, do qual será dado conhecimento à CMPC (Resolução n.º 30/2015 de 7 de 

maio). 

Esta etapa não se esgota com estes testes, mas são também consideradas ações de 

sensibilização e formação destinadas tanto à população como às entidades 

intervenientes no plano. Este conjunto de medidas irá integrar o Relatório de Execução 

das Medidas de Operacionalização do Plano, o qual deverá conter as propostas de 

melhoria a efetuar, devendo ser dado conhecimento à CMPC (ANEPC, 2017). 
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2.1.4. Revisão 

Os planos de emergência devem ser revistos no prazo máximo de cinco anos após 

a sua entrada em vigor. Não obstante, e caso assim o entendam, as entidades 

competentes para a aprovação do plano podem fixar um prazo máximo de revisão 

inferior ao indicado, pela necessidade de introdução de medidas corretivas para 

aumentar a funcionalidade dos planos (Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio). Exclui-se 

deste prazo o inventário de meios e recursos ou a lista de contactos, os quais devem ser 

atualizados sempre que se justifique ou no prazo máximo de um ano, devendo ser dado 

conhecimento à CMPC (ANEPC, 2017).  

Na revisão do PMEPC deve ser considerado o conhecimento adquirido aquando 

da realização de exercícios ou de anteriores ativações do plano, bem como “as 

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

designadamente quanto à perceção de novos riscos ou à identificação de novas 

vulnerabilidades na respetiva área territorial”. Não deve igualmente descurar as 

informações constantes no relatório de execução das medidas de operacionalização do 

plano (Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio). 

A revisão do plano segue todos os trâmites de emissão de parecer e de instrução 

do processo para aprovação, conforme referido anteriormente. 

 

2.2. Os PMEPC de 3ª geração 

Os PMEPC de 3ª geração surgem com a publicação da Resolução n.º 30/2015 (tal 

como referido no ponto 1.2.2) e a sua elaboração é norteada pelos critérios e normas 

técnicas aqui plasmados e em detalhe pelo exposto no Manual de apoio à elaboração e 

operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil, publicado pela ANEPC 

em 2017. Este documento é a segunda edição, pois o primeiro caderno foi publicado em 

2008. E ambos surgem para transpor o índice constante na Resolução n.º 25/2008 e na 

Resolução n.º 30/2015, respetivamente, e detalhar o conteúdo de cada ponto. A 

justificação para tal é a alteração do índice e dos conteúdos dos PEPC que agora se 

pretendem mais simples em termos de estrutura e conteúdo, de modo a agilizar a sua 
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aplicação. A Resolução n.º 30/2015 é muito clara nas alterações que o diploma vem 

introduzir: 

- dispensável a apresentação detalhada da avaliação de risco no PEPC (porque se 

entende como uma etapa prévia), não obstante continuam a incluir uma tipificação dos 

riscos na respetiva área territorial; 

- atendendo a que a avaliação de risco constitui uma etapa prévia ao processo do 

planeamento de emergência, considerou-se ser dispensável a sua apresentação detalhada 

nos planos de emergência de proteção civil, sem prejuízo de os mesmos continuarem a 

incluir uma tipificação dos riscos na respetiva área territorial; 

- alargou-se o prazo máximo para revisão dos planos de emergência de proteção 

civil, que passou a ser de cinco anos, sem prejuízo de os conteúdos relacionadas com o 

inventário de meios e recursos ou com a lista de contactos serem atualizados mais 

frequentemente, atendendo ao seu carácter dinâmico; 

- outra alteração introduzida relaciona-se com a necessidade de as revisões de 

planos de emergência de proteção civil serem acompanhadas de um programa de 

medidas a implementar para a prevenção e mitigação os riscos identificados e para a 

garantia da manutenção da operacionalidade do plano; 

- introduz-se uma nova dinâmica no acesso à informação constante nos planos de 

emergência de proteção civil, ampliando os conteúdos de acesso público e consagrando 

formalmente a sua disponibilização no Sistema de Informação de Planeamento de 

Emergência (SIPE). 

A Tabela 7 sintetiza as alterações de índice e conteúdo dos planos de 2ª geração 

para os de 3ª geração. Pela sua leitura é inegável que o índice ficou bastante mais curto 

em 2017 e em termos de organização mais simples e claro, mas em alguns pontos pode-

se ter chegado longe demais ao subtrair informação relevante. Passou de uma estrutura 

de índice quadripartida para uma estrutura tripartida, mais anexos. Em 2008 os planos 

tinham conteúdo reservado, o que significa que não eram acessíveis ao público em 

geral, concretamente no que se referia à caracterização física, socioeconómica, das 

infraestruturas, a caracterização de risco (análise de risco e vulnerabilidade), os cenários 

e cartografia (secção II da parte IV, em 2008). 
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Ora este era um dos conteúdos mais importantes a que população poderia ter 

acedido, que lhes permitiria assimilar informação e visualizar cartograficamente o 

território em que residiam/trabalhavam, dando-se conta dos locais identificados de 

maior perigosidade e maior vulnerabilidade. Inclusive porque eram concretizadas no 

índice as estratégias de mitigação de riscos, o que teria constituído, em 2008, uma 

excelente fonte de aprendizagem, contribuindo para uma cultura de segurança. Em 2017 

surpreendentemente a caracterização de risco é condensada no ponto 3, com uma 

tipificação de riscos em que é apresentada uma matriz de grau de gravidade e grau de 

probabilidade sem apresentação da análise de risco e sem apresentação de cartografia no 

que ao risco concerne. Tal como referido acima, a Resolução n.º 30/2015 já tinha 

assumido que considerava a análise de risco prévia à elaboração dos planos de 

emergência e como tal dispensava a sua apresentação detalhada. Em 2017 e como 

cartografia sugere-se apenas a apresentação das infraestruturas de relevância 

operacional (ex: rede viária e ferroviária, telecomunicações, abastecimento de água, 

eletricidade, combustíveis, portos, aeroportos, património, instalações dos agentes de 

proteção civil, hospitais, entre outras.), pois o anexo da cartografia designa-se 

“cartografia de suporte às operações de emergência de proteção civil”. 

Um outro ponto que foi alterado relaciona-se com a missão dos agentes de 

proteção civil e organismos e entidades de apoio, agora designado em 2017 como 

responsabilidades dos serviços de proteção civil, organismos e entidades de apoio. É 

que em 2008 era estabelecida a distinção entre fase de emergência e fase de reabilitação, 

o que é entendível em termos de conceitos, mas em 2017 estas fases dão lugar a 

medidas imediatas de resposta e de recuperação a curto prazo, não obstante esta 

conceptualização não é detalhada no caderno, deixando lugar a diferentes interpretações 

a quem tem a responsabilidade de elaborar o plano. 

Também os cenários deixam de constar no índice na versão de 2017, ainda que 

seja referido no manual a sua importância na elaboração “concebendo cenários e 

avaliando danos prováveis” (ANEPC p. 5). Os cenários são também mencionados 

associados ao registo de exercícios do plano (ainda que não sejam especificados) e por 

último no ponto 4.10 – Serviços Mortuários são também referidos cenários. 
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Efetivamente um cenário cria situações hipotéticas na tentativa de reproduzir uma 

situação o mais próximo da realidade, com a progressão das circunstâncias e dos 

eventos para níveis próximos de um acidente grave ou catástrofe, demonstrar as 

consequências dos impactos, mas sobretudo revelar as decisões e operações de 

emergência. Por isso qualquer exercício de teste ao plano tem de ser motivado pela 

associação de um cenário. 

A 2ª edição do manual de elaboração dos PEPC é publicada em dezembro de 2017 

e em junho e outubro tinham ocorrido os incêndios florestais em Portugal com 

consequências dramáticas e o maior número de vítimas mortais de que há memória 

desde as cheias de 1967. Falhou a preparação das populações que não tinham o 

conhecimento necessário sobre as medidas de autoproteção a adotar, também não é 

menos verdade que falhou a articulação, coordenação e comunicação entre agentes, 

meios e recursos da proteção civil e a população. O manual de 2017 será a reação a esta 

situação? Na tentativa de colmatar lacunas ao nível das responsabilidades e organização 

da proteção civil? Porque comparativamente ao de 2008 o maior foco dos planos de 

emergência em 2017 está na execução. 
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Tabela 7 – Análise comparativa do índice de elaboração dos PEPC de 2ª geração (2008) e os de 3ª geração (2015) 

Caderno Técnico Prociv#3 - Setembro de 2008 (1ª 

edição) - Resolução n.º 25/2008 

Caderno Técnico Prociv#3 - Dezembro 

de 2017 (2ª edição) - Resolução n.º 

30/2015 

Análise comparativa 

Parte I — Enquadramento geral do plano: 

1 — Introdução. 

2 — Âmbito de aplicação. 

3 — Objetivos gerais. 

4 — Enquadramento legal. 

5 — Antecedentes do processo de planeamento. 

6 — Articulação com instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território. 

7 — Ativação do plano:  

7.1 — Competência para a ativação do plano; 

7.2 — Critérios para a ativação do plano. 

8 — Programa de exercícios. 

Parte II — Organização da resposta: 

1 — Conceito de atuação: 1.1 — Comissões de 

proteção civil; 1.2 — Centros de coordenação 

operacional. 

2 — Execução do plano: 2.1 — Fase de emergência; 

2.2 — Fase de reabilitação. 

3 — Articulação e atuação de agentes, organismos e 

entidades: 

3.1 — Missão dos agentes de proteção civil: 3.1.1 — 

Fase de emergência; 3.1.2 — Fase de reabilitação; 

3.2 — Missão dos organismos e entidades de apoio: 

3.2.1 — Fase de emergência; 3.2.2 — Fase de 

reabilitação. 

Parte III — Áreas de intervenção: 

1 — Administração de meios e recursos. 

2 — Logística. 

3 — Comunicações. 

4 — Gestão da informação. 

5 — Procedimentos de evacuação. 

Lista de acrónimos 

Referências legislativas 

Registo de atualizações e exercícios 

Parte I — Enquadramento 

1 — Introdução 

2 — Finalidade e objetivos 

3 — Tipificação dos riscos 

4 — Critérios para a ativação 

Parte II — Execução 

1 — Estruturas 

2 — Responsabilidades 

3 — Organização: 

3.1 — Infraestruturas de relevância 

operacional 

3.2 — Zonas de Intervenção 

3.3 — Mobilização e coordenação de 

meios 

3.4 — Notificação operacional 

4 — Áreas de Intervenção 

4.1 — Gestão administrativa e 

financeira 

4.2 — Reconhecimento e avaliação 

4.3 — Logística 

4.4 — Comunicações 

4.5 — Informação pública 

4.6 — Confinamento e/ou evacuação 

4.7 — Manutenção da ordem pública 

4.8 — Serviços médicos e transporte de 

vítimas 

4.9 — Socorro e salvamento 

4.10 — Serviços mortuários 

Geral 

- Em 2017, há uma tentativa de reorganização de conteúdos, simplificação e 

esquematização dos mesmos. Os três primeiros itens (lista de acrónimos, 

referências legislativas e registo de atualizações e exercícios) passam a constar 

do início do documento, antes da Parte I. O índice passa a ter apenas 3 partes (-). 

- Em 2017 a antiga parte II Áreas de Intervenção, de 2008, passam a ser um 

ponto dentro da parte II. 

- Em 2017 deixa de haver a Parte IV - informação complementar, mas passam a 

existir anexos (-). 

Parte I – Enquadramento 

- Simplificação e redução do número de pontos na parte I (-). 

- A introdução em 2017, também congrega o âmbito de aplicação suprimindo 

este ponto do índice, bem como a articulação com instrumentos de planeamento 

e ordenamento do território (-). 

- Em 2017 só continuam a figurar os critérios para a ativação do plano, pois a 

competência referida em 2008 passa a constar nas responsabilidades da parte II, 

em 2017. 

Parte II - De Organização da Resposta em 2008 a Execução em 2017 

- Antes de se mencionar atuação são indicadas as estruturas, responsabilidades 

(+). 

- Em 2008 apenas se referia Agentes de proteção civil e Organismos e entidades 

de apoio, em 2017 acrescenta-se Serviços de Proteção Civil (+); 

- Em 2017 deixa de constar no índice o detalhe em fase de emergência e 

reabilitação, no item missão, como acontecia em 2008 (-). Contudo, em 2017 

passa a estar integrado nas responsabilidades (ponto 2) “medidas imediatas de 

resposta e de recuperação a curto prazo” (+). Correspondência do primeiro 

conjunto de medidas à fase de emergência e o segundo conjunto à fase de 

reabilitação. 

- Em 2017 o ponto 3.1 Infraestruturas de relevância operacional era o ponto 4 

da Secção II da Parte IV, em 2008, era conteúdo reservado e chamava-se 

Caracterização das Infraestruturas. 
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6 — Manutenção da ordem pública. 

7 — Serviços médicos e transporte de vítimas. 

8 — Socorro e salvamento. 

9 — Serviços mortuários. 

10 — Protocolos.  

Parte IV — Informação complementar: 

Secção I:1 — Organização geral da proteção civil em 

Portugal: 1.2 — Estrutura das operações. 

2 — Mecanismos da estrutura de proteção civil: 

2.1 — Composição, convocação e competências da 

Comissão de Proteção Civil; 

2.2 — Critérios e âmbito para a declaração das 

situações de alerta, contingência ou calamidade; 

2.3 — Sistema de monitorização, alerta e aviso. 

Secção II: 

1 — Caracterização geral. 

2 — Caracterização física. 

3 — Caracterização socioeconómica. 

4 — Caracterização das infra -estruturas. 

5 — Caracterização do risco: 

5.1 — Análise de risco; 

5.2 — Análise da vulnerabilidade; 

5.3 — Estratégias para a mitigação de riscos. 

6 — Cenários. 

7 — Cartografia. 

Secção III: 

1 — Inventário de meios e recursos. 

2 — Lista de contactos. 

3 — Modelos de relatórios e requisições. 

4 — Modelos de comunicados. 

5 — Lista de controlo de atualizações do plano. 

6 — Lista de registo de exercícios do plano. 

7 — Lista de distribuição do plano. 

8 — Legislação. 

9 — Bibliografia.10 — Glossário. 

Parte III — Inventários, Modelos e 

Listagens 

1 — Inventário de meios e recursos 

2 — Lista de contactos 

3 — Modelos 

4 — Lista de distribuição 

- Em 2017 o ponto 3.2 Zonas de Intervenção constava no ponto 1 da parte II, 

Conceito de Atuação, em 2008.  

- Em 2017, o ponto 3.3 Mobilização e coordenação de meios era o ponto 1 da 

Secção III, da parte IV Inventário de meios e recursos em 2008. 

Parte III – De Áreas de Intervenção em 2008 a Inventários, Modelos e 

Listagens em 2017 

- Em 2017 o ponto 4 Áreas de Intervenção correspondia à Parte III em 2008 e o 

ponto 4.1 passa a designar-se Gestão administrativa e financeira, e em 2008 

denominava-se Administração de meios e recursos. 

- O ponto 4.2 Reconhecimento e avaliação (recolha de informação específica 

sobre as consequências do acidente grave ou catástrofe) surge apenas em 2017 

(+). 

- O ponto 4.3 Logística é desagregado em apoio logístico às forças de 

intervenção e às populações, já existia em 2008, mas não constava do índice, 

passando a constar em 2017. 

- Em 2017, o ponto 4.5 designa-se Informação Pública, e em 2008 era Gestão 

da Informação porque englobava também, para além desta, a gestão de 

informação entre entidades atuantes nas operações e entidades intervenientes no 

plano (-). 

- Em 2017, o ponto 4.6 “Confinamento e/ ou Evacuação” era em 2008 

Procedimentos de evacuação e o item Protocolos (existente em 2008) deixa de 

figurar no índice (-). 

Parte IV – De informação complementar em 2008 a inexistente em 2017 

- O ponto 1 Organização geral da proteção civil em Portugal, em 2008, já 

consta no ponto 1 da Parte II – Execução, em 2017 e o ponto 2.2 de 2008, é em 

2017 o ponto 3.4 Declaração da situação de alerta… 

- A secção II da parte IV em 2008, deixa de existir em 2017, sendo relegada a 

caracterização do risco para Anexo I – Cartografia e Anexo II - Programa de 

medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos riscos identificados (-

). 

Em 2017, na parte I já é feita a tipificação de riscos no ponto 3, sem necessidade 

de apresentação de cartografia de risco. 

Legenda da simbologia: itens retirados em 2017 (-); itens acrescentados em 2017 (+) Fonte: ANEPC (2008 e 2017) 

(Continuação da Tabela 7) 
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2.3. Análise da estrutura de um índice de plano de emergência proposta por 

Alexander (2016) 

Em 2002, na obra “Principles of emergency planning and management” 

Alexander refere que os planos de emergência devem ser robustos, duráveis e flexíveis, 

possíveis de serem testados e modificados e funcionais em circunstâncias difíceis. 

Refere-se várias vezes aos planos como documentos vivos e que necessitam de atenção 

permanente, para garantir que permanecem funcionais, mesmo quando as condições 

mudam, quando aumenta o conhecimento sobre riscos e perigos e a disponibilidade dos 

recursos se altera (2002, p. x e xii). 

Arriscava a dizer que Alexander faz uma análise animista sobre os planos, porque 

na realidade para servirem com eficácia os propósitos de prevenção e emergência estes 

nunca poderão ser documentos estáticos, inalteráveis, na realidade nunca estão 

terminados, assim como os humanos nunca param de crescer/evoluir (ou pelo menos 

seria desejável que assim acontecesse). 

A Tabela 8 reflete o índice proposto por Alexander em 2016, para elaboração de 

um plano de emergência, no seu livro “How to write an emergency plan”. Apesar de o 

apresentar já havia referido em 2015 que não há fórmula pré-estabelecida sobre a qual o 

plano deva ser preparado, contudo há princípios que tem de respeitar. 

Tabela 8 – Índice de um plano de emergência proposto por Alexander (2016) 

Estrutura Descrição 

Nota de organização (-) 

A primeira versão deve ser numerada como 1 e as 

subsequentes edições como 2 e assim sucessivamente. 

Para revisões parciais utilizar a numeração como 1.1 ou 

1.01. Associar a data à versão.  

Capítulo 1 – Material 

preliminar e introdução 

- Título e data; 

- Entidade responsável pela elaboração; 

- As organizações que irão manusear o plano; 

- Número da versão; 

- Introdução elaborada pelo diretor do plano (menção às 

políticas de mitigação e gestão de catástrofes das 

organizações e os objetivos gerais em termos simples e 

claros); 

- Condições sobre as quais o plano é ativado; 

- Enquadramento legislativo no planeamento de 

emergência regional e nacional. 
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Capítulo 2 – Introdução 

aos perigos locais (-) 

- Introdução aos perigos, vulnerabilidades e riscos; 

- Breve introdução ao território em questão, apresentando 

características (demografia, economia, ambiente físico, 

sociais e aspetos relevantes da sua cultura), recursos e 

perigos; 

- Breve descrição sobre impactos de perigos já ocorridos, 

sobretudo os aspetos pertinentes à gestão de futuras 

emergências. 

Capítulo 3 – Análise de 

risco e vulnerabilidade 

(com criação de cenários) 

(-) 

- Análise de vulnerabilidade e risco à população local, 

ambiente construído, atividades socioeconómicas e 

sistema sociocultural; 

- Estimativa de determinados tipos e intensidade de 

catástrofe no território de jurisdição do plano; 

- Construção de cenários sobre o que poderá acontecer e 

que ações corretivas podem ser adotadas; 

- Delinear as medidas de gestão do risco e as estratégias 

de resposta à catástrofe. 

Capítulo 4 – Legislação 

ambiental e plano de ação 

do plano 

- Enquadramento jurídico no qual o plano opera; 

- Inclui legislação relacionada com a resposta e gestão de 

emergência; 

- Incluir outras formas de legislação, por exemplo, 

proteção ambiental, saúde e segurança no trabalho, 

prevenção de acidentes com matérias perigosas e contra 

terrorismo; 

- Acrescentar um sumário seletivo com observações que 

demonstrem que as especificações contidas no plano 

garantem a conformidade com a lei. (-) 

Capítulo 5 – Introdução 

aos recursos locais e 

sistema de comando 

- São indicados os recursos de emergência que estão 

disponíveis na área da jurisdição do plano, bem como 

aqueles com os quais se estabelecem protocolos e/ou 

acordos de ajuda mútuos; 

- Neste momento tem de ser representada a estrutura de 

comando que será usada numa situação de emergência 

(através de gráficos que demonstrem as relações e os 

fluxos entre eles e serão tantos gráficos quantos os 

necessários para abranger todo o tipo de situações); 

- É fundamental que nessa imagem gráfica do sistema de 

comando sejam descritas hierarquias, relações entre 

organizações, co-coordenação e estruturas de comando e 

protocolos de assistência mútua. 

- Detalhar na estrutura de comando quem é responsável 

por dirigir qual força de trabalho e quem fica responsável 

pelas redes de comunicação. (-) 

 

Continuação da Tabela 8 

(Continuação da Tabela 8) 
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Capítulo 6 – 

Especificações da gestão 

de emergência 

Será o capítulo mais longo e o núcleo de todo o 

documento: 

- as especificações serão direcionadas para papéis, 

relações e tarefas; 

- serão incluídas várias subsecções, em função dos perigos 

identificados no capítulo 2: 1ª subsecção – procedimentos 

gerais para gestão de diferentes perigos, incluindo os que 

não podem facilmente ser previstos; 2ª subsecção e 

restantes – vocacionadas para cada perigo, 

individualmente, tais como cheias e inundações, 

tempestades de inverno, acidentes de transporte, entre 

outros. 

- o primeiro tópico a ser considerado será os sistemas de 

avisos (para os perigos que podem ser previstos, que são 

monitorizados e portanto tem o potencial para serem 

emitidos avisos e colocados em prática). Neste item têm 

de ser incluídos três aspetos: tipo de aviso, quem deverá 

ser avisado, e de que forma o aviso será disseminado e os 

seus efeitos verificados. Devem igualmente ser detalhadas 

as responsabilidades das pessoas que serão avisadas, 

independentemente de pertencerem ao público em geral, 

grupos especiais (casas de repouso para idosos), 

instituições (como hospitais) ou agentes de proteção civil; 

- Indicar os procedimentos de evacuação: quais as 

condições em que uma ordem de evacuação é proferida 

(por quem), meios de transporte (se se aplicar), as estradas 

que devem ser utilizadas e o destino dos evacuados, a 

localização e organização dos centros de receção, e os 

preparativos para grupos especiais como os mais idosos, 

doentes hospitalares, prisioneiros e pessoas com alguma 

incapacidade física; 

- condições sobre as quais o plano de emergência vai ser 

ativado; 

- incluir programa de ação para operações de busca e 

salvamento pressupondo um cenário de vítimas soterradas 

resultado do colapso de edifícios ou perdidas/isoladas 

com cheias/inundações, ou perdidas no mar ou na neve. O 

plano deve apontar quais as áreas de maior risco a este 

tipo de cenário; 

- esquematização da definição de cordões de segurança e 

áreas de exclusão; 

- gestão da informação. Tem de ser designado, no plano, 

um porta-voz que será o responsável pela divulgação da 

informação oficial. Têm igualmente de ser definidas as 

relações entre as organizações de resposta de emergência 
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e os mass media (pode obrigar a um plano vocacionado 

para este fim). O autor sublinha que esta questão é 

demasiado importante para ser negligenciada no processo 

de planeamento de emergência; 

- incluir a organização do pessoal médico e as respostas 

relacionadas com a saúde durante as crises e catástrofes;  

- incluir medidas de proteção a instalações e 

infraestruturas críticas (aeroportos, hospitais, património, 

escolas, arquivos, prisões, casas de repouso, 

infraestruturas turísticas, reatores nucleares, indústrias, 

autoestradas, pontes). 

Capítulo 7 – Revisão, 

atualização e testes ao 

plano 

O último capítulo vai versar sobre como o plano será 

usado e mantido, nomeadamente: 

- especificações sobre a sua divulgação através da 

distribuição de cópias, instituir um programa de treino, no 

qual o conhecimento sobre o manuseamento do plano é 

parte do currículo. Em alguns casos os membros do 

público também devem ser motivados a conhecer o plano, 

no mínimo partes dele, ou um resumo; 

- definir o programa de exercícios para testar o plano; 

- incluir o ciclo de revisão do plano. Defende o autor que 

o plano deve ser sujeito a uma revisão minuciosa, no 

mínimo anualmente, mas ressalva que um ciclo de revisão 

de três em três ou de seis em seis meses é apropriado 

porque há situações que evoluem muito rapidamente e há 

um sério risco para um plano ficar desatualizado quando 

se torna estático.  

Apêndices e 

sumários  

 

Fonte: Alexander (2016), “How to write an emergency plan” 

A análise que se segue pretende revelar se a estrutura e o conteúdo dos planos de 

emergência municipal já traduzem a estrutura proposta por Alexander e caso contrário 

que alterações teriam de ser feitas para a incorporar, na tentativa de que os PMEPC se 

tornem mais operacionais.  

A nota de organização é importante e não consta no Caderno Técnico Prociv #3 

de 2017 uma ressalva sobre este aspeto, e isto permite identificar facilmente a versão 

original e aprovada e as versões atualizadas subsequentes, nomeadamente, as que se 

reportam só à alteração de contatos, ou ao nível do inventário de meios e recursos. Este 

aspeto também facilita a consequente distribuição do plano e o controlo da mesma. 

Relativamente ao capítulo 1, o caderno técnico integra os mesmos itens sugeridos 
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por Alexander. Sobre as organizações que irão manusear o plano existe no caderno 

técnico o ponto 4 na parte III que é precisamente a lista de distribuição aos serviços de 

proteção civil, comissão de proteção civil, agentes de proteção civil e organismos e 

entidades de apoio. 

Os capítulos II e III demonstram a importância que o autor atribui à análise dos 

perigos locais, da vulnerabilidade e da construção de cenários. Contrariamente, em 

Portugal, no caderno técnico de 2017 esta análise é confinada a uma tipificação de 

riscos na parte I – enquadramento, tal como já afirmado no ponto 2.2. Assim, na visão 

de Alexander o capítulo 2 integraria três aspetos: i) uma introdução aos perigos, 

vulnerabilidades e riscos; ii) caraterização do território; iii) impactos dos perigos já 

ocorridos, uma espécie de histórico de ocorrências e qual a lição aprendida com o 

mesmo, que apontem aspetos à gestão de futuras emergências. 

O capítulo 3 era vocacionado para a análise de risco e vulnerabilidade. Realça-se 

que a análise da vulnerabilidade não se limitaria ao estudo da população, mas também 

do ambiente construído, das atividades socioeconómicas e do sistema sociocultural. 

Esta análise conduz à criação de cenários mais realistas. Por último, também sugere 

delinear as medidas de gestão do risco e as estratégias de resposta à catástrofe. Este 

último ponto está contemplado no caderno técnico de 2017, com a inclusão do anexo II 

– Programa de medidas a implementar para a prevenção e mitigação dos riscos 

identificados e para a garantia da manutenção e operacionalidade do plano. Não 

obstante, deixa de constar toda a análise de perigos e vulnerabilidades que deveria 

anteceder este programa. 

Progredindo na análise da estrutura proposta por Alexander o capítulo 4 debruça-

se sobre a legislação ambiental e plano de ação e realça-se um sumário seletivo com 

observações que demonstrem que as especificações contidas no plano garantem a 

conformidade com a lei. No Caderno Técnico Prociv# 3 de 2017 são incluídas as 

referências legislativas na parte introdutória do plano, mas seria interessante incluir este 

ponto, sobretudo porque em Portugal e a nível municipal, no último ano, a organização 

da proteção civil assistiu a alterações na legislação. 

O capítulo 5 – Introdução aos recursos locais e sistema de comando e o capítulo 6 
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– Especificações da gestão de emergência correspondem no caderno técnico de 2017 à 

parte II – Execução. Sobre o capítulo 5 considera-se que o caderno técnico responde 

positivamente ao exposto na tabela 8. Já no que diz respeito ao capítulo 6, este chega a 

um nível de detalhe, que não se confirma no caderno técnico. 

Toda a análise no caderno técnico é feita em função das estruturas, das 

responsabilidades, da organização, das áreas de intervenção. Em contraponto Alexander 

propõe que essa análise seja feita em várias subsecções apresentando os procedimentos 

gerais para gestão de diferentes perigos e para cada perigo individualmente. 

Relativamente aos sistemas de avisos, estes constam no caderno técnico de 2017 

no ponto 4.5 da parte II – Informação Pública, contudo, falham em dois aspetos 

importantes: de que forma o aviso será disseminado e os seus efeitos verificados e no 

detalhe das responsabilidades das pessoas que serão avisadas, independentemente de 

pertencerem ao público em geral ou a agentes de proteção civil. Este seria um elemento 

importante a considerar no caderno técnico. 

Também no capítulo 6 o autor refere a inclusão de um plano de ação de busca e 

salvamento, onde se recorre à criação de cenários, de modo a identificar as áreas de 

maior risco a este tipo de cenário. Este ponto existe no caderno técnico – 4.9 – Socorro 

e salvamento, todavia sem a inclusão de cenários e sem a identificação das áreas de 

maior risco. 

Alexander inclui gestão de informação (ver Tabela 8) no capítulo 6 e sublinha que 

esta questão é demasiado importante e que não pode ser descurada no planeamento de 

emergência. No caderno técnico a gestão de informação está subdividida em dois 

pontos: 4.4 – Comunicações e 4.5 – Informação Pública. Especificamente sobre esta 

última, o porta-voz é o diretor do plano, ou um substituto por ele designado. 

Para concluir a análise do capítulo 6 é referida a inclusão das medidas de proteção 

a instalações e infraestruturas críticas. No caderno técnico são descritas e cartografadas 

as infraestruturas de relevância operacional, mas neste sentido de suporte à operação e 

não de proteção às próprias instalações e infraestruturas. 

Por último, o capítulo 7 versa sobre a revisão, atualização e testes ao plano. Um 

ponto fundamental e que coloca Alexander e a ANEPC em linha de discordância é a 
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periodicidade da revisão do plano. Em Portugal e desde 2015 passam a ser revistos de 

cinco em cinco anos, anteriormente, em 2008 eram-no de dois em dois anos (e 

atualizações de contatos e inventário de meios e recursos sempre que necessário). 

Alexander define um ciclo de revisão com uma frequência muito superior. Assim 

defende uma revisão minuciosa, no mínimo anualmente, mas ressalva que um ciclo de 

revisão de três em três meses, ou de seis em seis meses seria mais apropriado porque há 

situações que evoluem muito rapidamente e há um grande risco de um plano ficar 

desatualizado quando se torna estático.  

Este pode ser um grave problema para os PMEPC em Portugal, pois a dilatação 

do prazo de revisão pode conduzir a alguma inércia no planeamento de emergência e 

perda de eficácia e eficiência. Os PMEPC têm de ser documentos vivos, frequentemente 

trabalhados, atualizados para garantir que todos têm conhecimento sobre as suas tarefas 

e responsabilidades na iminência de uma ocorrência. 

Na ausência de situações graves ou catástrofes muitas vezes a preparação tende a 

ser descurada, há uma menor preocupação pela falta de ocorrências e de memórias 

recentes. Se a isto juntarmos ciclos de revisão dos planos muito distendidos temos o 

cenário perfeito para comprometer o planeamento de emergência. O intervalo entre 

catástrofes é a janela de oportunidade para prevenir e preparar. 
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Capítulo 3 – Estudo de caso: Área Metropolitana do Porto 

A informação cartográfica teve como fonte os Recenseamentos Gerais da 

População de 2011, bem como a BGRI (Base Geográfica de Referenciação de 

Informação), e a CAOP (Carta Administrativa Oficial Portuguesa) utilizada foi também 

a de 2011 (o que significa que não reflete a reorganização administrativa das freguesias 

de 2013). 

3.1. Caracterização geral do território 

A Área Metropolitana do Porto (AMP) tem sede localizada na cidade do Porto 

(ver Figura 13) e juntamente com a Área Metropolitana de Lisboa (AML), constituem 

as duas únicas áreas metropolitanas existentes em Portugal, organizando-se o restante 

território em comunidades intermunicipais. 

 

Fonte: CAOP, 2018 

Figura 13 – Enquadramento administrativo da AMP 
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A Área Metropolitana do Porto (AMP), com uma extensão de cerca de 2.041 km
2
 

integra atualmente 17 concelhos. Uma faixa litoral com os concelhos da Póvoa de 

Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Porto, Vila Nova de Gaia e Espinho, contíguos a 

estes os municípios da Trofa, Maia e Gondomar, numa faixa mais oriental os concelhos 

de Santo Tirso, Valongo e Paredes e no quadrante mais a sul os concelhos de Santa 

Maria da Feira, S. João da Madeira, Arouca, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, 

estes últimos todos pertencentes ao distrito de Aveiro. 

O conhecimento sobre a ocupação do solo é basilar para o planeamento de 

emergência, pois a tipificação de perigos necessariamente difere de concelho para 

concelho. As ações preventivas que devem ser adotadas, os exercícios que podem ser 

propostos e as medidas de autoproteção que devem ser levadas em conta são diferentes 

se os territórios forem mais artificializados (exemplo: ações mais vocacionadas para 

proteção contra cheias), ou em contraponto se os territórios tiverem uma ocupação 

predominantemente com floresta e meios naturais (exemplo: ações mais vocacionadas 

para a proteção contra incêndios). 

Em termos de ocupação do solo (organização das categorias por nível 1, segundo 

a nomenclatura da carta de ocupação do solo), podemos verificar pela leitura da Figura 

14 que o concelho de Porto se apresenta como o concelho mais artificializado, 

comparativamente aos restantes, bem como a área mais a sul do concelho de 

Matosinhos e a área mais a norte do concelho de Vila Nova de Gaia, o que não 

surpreende pois são contíguos ao município do Porto e revelam a continuidade desses 

territórios artificializados. Na AMP os territórios artificializados representam 25% da 

ocupação do solo (numa extensão de 49.977 hectares). O rio Douro identificado na 

categoria corpos de água é o elemento natural que de forma espontânea divide o 

território da AMP em dois sectores: um mais a norte e outro mais a sul (0,8% da 

ocupação do solo). 
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Fonte: COS 2010 

Figura 14 – Carta de ocupação do solo da AMP (2010) 

As áreas agrícolas e agro-florestais distribuem-se em praticamente todos os 

concelhos com exceção do Porto e representam 21,6% da ocupação do solo (44063,8 

hectares). 

As florestas e os meios naturais representam 53,1% do solo, numa extensão 

territorial de 108435 hectares, no contexto territorial da AMP. 

Estudar as características de um território em termos demográficos, económicos, 

sociais, é uma etapa prévia à caracterização do risco. Cartografar alguns indicadores 

como a densidade populacional, o nível de envelhecimento, ou a taxa de analfabetismo 

à escala de freguesia é dotar os serviços municipais e consequentemente o poder 

político de ferramentas que contribuam para decisões mais informadas. Estudar a 

vulnerabilidade da população pode produzir pistas importantes sobre como conduzir de 

forma mais eficaz o planeamento de emergência em cada um dos municípios e em cada 

uma das freguesias. Por exemplo, as ações de sensibilização terão de ser diferenciadas e 
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consequentemente adequadas à população alvo que poderá estar mais concentrada ou 

mais dispersa pelo território (densidade populacional), ser predominantemente mais 

jovem, ou mais envelhecida (índice de envelhecimento), mais, ou menos instruída (taxa 

de analfabetismo). 

Na Figura 15 está representada a densidade populacional, em 2011, por freguesia 

que traduz o número de habitantes por km
2 

(hab./km
2
). A freguesia mais densamente 

povoada é Cedofeita, no concelho do Porto, com 8157 hab./km
2
 e a menos densamente 

povoada é Covelo de Paivó com 3,9 hab./km
2
, no concelho de Arouca. 

 

Fonte: INE, 2011 

Figura 15 – Densidade populacional na AMP, por freguesia (2011) 

É notória a concentração da população nas freguesias dos concelhos do Porto 

(Cedofeita, Bonfim, S. Nicolau, com 8157 hab./km
2
, 7836,7 hab./km

2 
e 7611,8 

hab./km
2
,
 
respetivamente), Matosinhos (Senhora da Hora e Matosinhos, com 7343,6 

hab./km
2
 e 6182 hab./km

2
,
 
respetivamente), Vila Nova de Gaia (Mafamude e Santa 
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Marinha com 7302 hab./km
2
 e 5094,1 hab./km

2
, respetivamente), Gondomar (Rio Tinto 

com 5404,1 hab./km
2
) e Maia (Pedrouços, Gueifães e Vermoim com 4722,1 hab./km

2
, 

3821 hab./km
2
,e 3621 hab./km

2
,
 
respetivamente). As freguesias mencionadas são as 

mais densamente povoadas nos concelhos citados. Também se destacam as freguesias 

que integram a faixa litoral do concelho da Póvoa de Varzim (Póvoa de Varzim com 

5802,2 hab./km
2
), a freguesia de Espinho (5556,7 hab./km

2
), a freguesia de Paredes 

(Castelões com 2672 hab./km
2
), comparativamente às restantes freguesias dos 

concelhos citados e também a de São João da Madeira (2733 hab./km
2
), pois este 

concelho é constituído unicamente por esta freguesia. 

Importa também conhecer a estrutura etária da população, nomeadamente onde se 

concentra o maior número de idosos, um grupo populacional mais vulnerável. Em 2017 

o INE afirmava que “se mantém o agravamento do envelhecimento demográfico, em 

Portugal, que só tenderá a estabilizar na proximidade de 2060, quando as gerações 

nascidas num contexto de níveis de fecundidade abaixo do limiar de substituição das 

gerações já se encontrarem no grupo etário 65 e mais.” As freguesias da AMP 

traduzem esta realidade, como se pode confirmar na leitura da Fonte: INE, 2011 

Figura 16. 

A apresentarem um índice de envelhecimento mais agravado encontram-se as 

freguesias localizadas nos concelhos de Arouca e Vale de Cambra: Covelo de Paivó 

com 455,6 idosos por cada 100 jovens e Arões com 352 idosos por cada 100 jovens. 

Mais de metade das freguesias da AMP (148 freguesias, atendendo à CAOP de 2011) 

são envelhecidas, ao apresentarem um número de idosos superior a 100 por cada 100 

jovens. 

Também as freguesias correspondentes ao centro histórico do Porto (Vitória, 

Santo Ildefonso e Miragaia com 329,7 idosos por cada 100 jovens nas duas primeiras 

freguesias e 306,3 na última) apresentam uma percentagem superior de idosos, 

comparativamente às restantes, bem como a freguesia de Espinho a revelar um 

quociente de 227,9 idosos por cada 100 jovens. 
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Fonte: INE, 2011 

Figura 16 – Índice de envelhecimento na AMP, por freguesia (2011) 

Com uma realidade diferente surgem as freguesias do concelho de Paredes a 

revelar índices de envelhecimento francamente inferiores, comparativamente às 

freguesias dos restantes concelhos, é efetivamente um dos concelhos mais jovens da 

AMP. Destacam-se as freguesias de Duas Igrejas (38,2), Vandoma (40,9), Gondal 

(43,8), Vilela (44,9), Cristelo (48,8), Gandra (52,5) e Astromil (53) com índices de 

envelhecimento inferiores a 55 idosos por cada 100 jovens. Em 2018 e segundo as 

Estimativas da População, Paredes continua a ser o concelho que apresenta o menor 

índice de envelhecimento, na AMP, contudo, o cenário agudizou-se com um 

envelhecimento acentuado nos últimos 10 anos, com 101,3 idosos por cada 100 jovens, 

em relação aos 64,1 idosos que aí residiam em 2011, por cada 100 jovens. 

Também o nível de instrução pode influenciar o planeamento de emergência, pois 
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a preparação das populações, para além de outras medidas, está também diretamente 

relacionada com a capacidade de esta receber informação, através de ações de 

sensibilização e interpretá-la para corrigir e adequar os comportamentos que lhe 

permitam ser mais resilientes em situações que as podem colocar em perigo. Optamos 

por representar a taxa de analfabetismo na Fonte: INE, 2011 

Figura 17 evidenciando um dos grupos mais vulneráveis da população, a franja da 

população que não sabe ler, nem escrever. Esta taxa é calculada tendo como referência a 

idade a partir da qual um indivíduo que acompanhe o percurso normal do sistema de 

ensino deve saber ler e escrever. Considera-se que essa idade corresponde aos 10 anos, 

equivalente à conclusão do ensino básico primário (INE, 1994).  

 

Fonte: INE, 2011 

Figura 17 – Taxa de analfabetismo, por freguesia (2011) 

A leitura das figuras 16 e 17 revelam algum paralelismo entre o índice de 
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envelhecimento e a taxa de analfabetismo, pois algumas das freguesias com o maior 

número de pessoas que não sabe ler, nem escrever correspondem às freguesias com o 

maior número de idosos. As taxas de analfabetismo mais elevadas estão representadas 

nas freguesias, mais a sudeste da AMP, no concelho de Arouca: em Albergaria da Serra 

(29,6%), Janarde (23,42%), Cabreiros (22,3%) e Covelo de Paivó (18,37%) e no 

concelho de Vale Cambra, na freguesia de Arões (14,54%). Contrariamente, as 

freguesias de Nevogilde (0,55%), Senhora da Hora (1,37%), Maia (1,43%), Foz do 

Douro (1,49%) e Avioso S. Pedro (1,7%) apresentam a menor percentagem de pessoas 

que não sabe ler, nem escrever.  

Alexander (2016) afirma que talvez 70% da gestão de emergência seja um assunto 

da geografia. Saber a localização de pessoas e bens em risco permite numa situação de 

emergência conseguir estimar com rapidez quantas pessoas serão evacuadas e quais as 

que precisam de assistência diferenciada.  

 

3.2. A experiência de planeamento municipal de emergência na AMP 

3.2.1. Elaboração, aprovação e revisão do PMEPC 

A Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Figura 18 revela a entidade responsável pela elaboração dos PMEPC dos 

concelhos que integram a AMP. Tal como referido anteriormente apenas dois 

municípios não responderam ao inquérito, o que significa que os gráficos seguintes 

demonstram a realidade de 15 concelhos. 

 

Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Figura 18 – Entidade responsável pela elaboração do PMEPC 
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É percetível que mais de metade (66,6%) dos municípios (um total de dez) 

optaram por adjudicar a elaboração do PMEPC a uma empresa privada, enquanto que 

26,7% o fizeram internamente e apenas um município recorreu a “outra situação” 

(contrato de avença). 

O momento que se segue ao de elaboração do plano é o de aprovação, depois de 

seguidos todos os trâmites legais. A Figura 19 revela as datas de aprovação do PMEPC, 

num horizonte temporal compreendido entre 2010 e 2019. 

 

Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Figura 19 – Data de aprovação do PMEPC 

Uma percentagem significativa de municípios da AMP viu o PMEPC aprovado 

em 2014 (38,5% - cinco dos municípios). Em 2015 e 2016 foram aprovados quatro 

PMEPC, dois em cada ano respetivamente e em 2018 apenas um plano. Note-se que em 

três municípios o PMEPC foi aprovado já em 2010 (um município) e em 2012 (dois 

municípios). Estes planos foram elaborados conforme a Resolução n.º 25/2008. Em 

2019 a AMP conta com dois PMEPC de 3ª geração aprovados no mês de setembro e 

pertencem ao conjunto dos últimos PMEPC a serem aprovados pela Comissão Nacional 

de Proteção Civil. 

Tal como referido na Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio (artigo 9º), “os planos 

devem ser revistos no prazo máximo de cinco anos após a sua entrada em vigor”, 

contudo “as entidades competentes para a aprovação dos planos de emergência de 

proteção civil poderão fixar um prazo máximo de revisão inferior ao indicado no 

número anterior caso entendam ser justificada a introdução de medidas corretivas para 

aumentar a funcionalidade dos planos.” 
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Assim há três municípios que já ultrapassaram a data prevista pela CNPC (Figura 

20) para a revisão dos PMEPC, dois em 2015 e um em 2016. Os dois municípios que 

deveriam ter revisto o PMEPC em 2015 foram aprovados com um intervalo de apenas 

um ano, o que significa que em 2016 deveriam ter revisto novamente o PMEPC. Dos 17 

municípios da AMP seis irão rever o plano durante o presente ano civil e seis em anos 

posteriores (dois em 2020, um em 2021, um em 2023 e dois em 2024). 

 

Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Figura 20 – Ano de revisão proposto pela CNPC 

Com a publicação da Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio há a necessidade de 

elaborar os PMEPC em conformidade com o índice vertido neste diploma e detalhado 

no caderno técnico Prociv#3 (ANEPC, 2017), bem como refletir todas as alterações 

introduzidas pelos novos diplomas legais, já expostas no ponto 1.1.3 e 1.2.2. 

 

3.2.2. Ativação, circunstâncias e registos 

O PMEPC é ativado segundo a Lei de Bases de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, 

tendo sido atualizada pela Lei n.º 80/2015 de 03 de agosto) em situação de alerta (artigo 

14.º), contingência (artigo 17.º) e calamidade (artigo 21.º). A nível municipal a 

competência para ativação e desativação do plano é da responsabilidade do Presidente 

da Câmara Municipal. 

Na situação de alerta é avaliada a necessidade de ativação do plano do PMEPC, 

enquanto que na situação de contingência e calamidade implica a ativação automática 
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do plano. Sobre este aspeto diz a Lei de Bases o seguinte, no seu artigo 9.º: 

- a situação de alerta pode ser declarada quando, face à ocorrência ou iminência de 

ocorrência de um acidente grave e/ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar 

medidas preventivas e ou medidas especiais de reação; 

- a situação de contingência pode ser declarada quando, face à ocorrência ou 

iminência de ocorrência de um acidente grave e/ou catástrofe, é reconhecida a 

necessidade de adotar medidas preventivas e ou medidas especiais de reação não 

mobilizáveis no âmbito municipal; 

- a situação de calamidade pode ser declarada quando, face à ocorrência ou 

iminência de ocorrência de um acidente grave e/ou catástrofe, e à sua previsível 

intensidade, é reconhecida a necessidade de adotar medidas de carácter excecional 

destinadas a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas 

atingidas pelos seus efeitos. 

A declaração da situação de alerta, contingência e calamidade representa nível de 

gravidade crescente, sendo o estado de alerta o menos gravoso e o de calamidade o mais 

gravoso. 

Quando inquiridos, 73% dos municípios responderam que nunca tinham ativado o 

plano, comparativamente a 27% (4 municípios) que responderam afirmativamente. 

 

Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Figura 21 – O PMEPC já foi ativado? 

Sobre as circunstâncias da ativação, dois dos municípios ativaram o plano por 

causa de incêndios florestais; um município devido a um exercício/simulacro e outro 

por situação de calamidade (de 18 a 21 de agosto e 16 de outubro de 2017). 
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A este respeito foi também questionado se deste momento tinha resultado um 

registo escrito sobre as lições aprendidas após a ativação do plano. No que concerne aos 

incêndios florestais foram “elaborados relatórios, registadas ações e necessidades que 

permitissem uma articulação mais coordenada e eficaz” (inquirido 6). Na situação de 

calamidade também foram elaborados “relatórios, enviada informação à CMPC e ao 

gabinete de comunicação” (inquirido 14). Relativamente ao simulacro não foi redigido 

qualquer registo escrito. Este aspeto reflete uma fragilidade pois qualquer simulacro ou 

ativação deveria originar um relatório que deveria passar a fazer parte integrante do 

PMEPC. 

Esta afirmação obriga a perceber o enquadramento dos exercícios e simulacros na 

proteção civil. Os exercícios são uma importante ferramenta de treino, pois permite 

testar em “ambiente simulado, procedimentos de nível tático, operacional e estratégico, 

essenciais ao cabal cumprimento da missão de todas as Forças e Serviços com 

competência na matéria, identificando falhas e constrangimentos que, a verificarem-se 

em situação real, teriam quase sempre efeitos bastante negativos” (ANEPC, 2012). Os 

simulacros aparecem mais associados à segurança contra incêndios em edifícios, mas 

também a outras situações geradas por incêndios rurais, cheias e acidentes tecnológicos. 

Não obstante, os exercícios são conteúdos obrigatórios do PMEPC explícito no 

caderno técnico Prociv#3 de 2017 e que já constava no de 2008. Os exercícios são 

verdadeiros testes aos procedimentos previstos nos planos. Num simulacro o que 

interessa é testar procedimentos e coordenação de meios pré-estabelecidos pelo plano, 

portanto há pouco espaço para improviso.  

Aliás há um modelo sugerido no caderno técnico Prociv#3 de 2017 para 

preenchimento referente ao exercício, tal como se pode verificar na Figura 22. Assim 

devem constar neste registo do exercício os seguintes elementos: 

- Tipo de exercício (TTX – exercícios de decisão, CPX – exercícios de posto de 

comando ou LivEX – exercícios à escala real); 

- objetivos, cenário, local e data; 

- agentes, organismos e entidades envolvidos;  

- meios e recursos envolvidos; 
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- ensinamentos recolhidos. 

 

Fonte: retirado de ANEPC, 2017 (p.15) 

Figura 22 – Modelo de tabela de registo de exercício 

Os ensinamentos recolhidos conduzem a lições aprendidas efetivas se ajudarem a 

perceber o que pode ser ajustado no PMEPC para aumentar a sua eficácia e contribuir 

para a sua operacionalidade. 

 

3.2.3. Avaliação da eficácia do plano e sugestão de alterações 

Uma das questões colocadas no inquérito pedia que os responsáveis pela proteção 

civil municipal se pronunciassem quanto à avaliação da eficácia do plano, “O plano é 

eficaz?”, posicionando-se numa escala com quatro opções: concordo totalmente, 

concordo, não concordo/nem discordo, discordo. 

 

Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Figura 23 – Como se posiciona perante a seguinte afirmação “O plano é eficaz”? 
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Mais de metade dos municípios consideram que o plano é eficaz (66%), e 20% 

reitera de forma sobranceira ao concordar totalmente com a eficácia do plano. Um dos 

municípios não se posiciona, ao não concordar, nem discordar da afirmação e apenas 

um município discorda da eficácia do PMEPC. 

Esta questão conduziu à seguinte, que pretendia obter informação sobre sugestões 

de alteração ao índice proposto pela atual Resolução vigente (Resolução n.º 30/2015 de 

7 de maio). Apenas um município respondeu afirmativamente ao referir a importância 

de incluir a “análise multi-risco”. Relatava que os “riscos são analisados nos PMEPC´s 

atuais de uma forma estanque” (inquirido 14). Na revisão do PMEPC do município em 

questão já tinham abordado a “visão global do risco - áreas de maior risco global no 

território concelhio” (inquirido 14). Ressalva-se que o município que respondeu, 

concordava com a eficácia do plano, contrariamente, os dois municípios – aquele que 

não se posicionou e o que discordava – não apresentaram qualquer sugestão de 

alteração. 

Esta análise sobre a eficácia do plano sugere que se faça um exercício simples que 

Alexander descreve no seu blog “Disaster Planning and emergency management” 

(http://emergency-planning.blogspot.com/). Na publicação de 18 de julho de 2017, 

afirma que a palavra “should” (forma verbal de “dever”) é condenável, é-o em termos 

pessoais e assume contornos sérios quando aplicado em documentos oficiais. Cria então 

aquilo a que chama de “should”- racio e vai pesquisar em documentos oficiais quantas 

vezes esta palavra surge. Na sua opinião é uma palavra fraca, comparativamente a 

“will” (vai), “shall” (deve) e “must” (devo). Na sua opinião “vivemos num mundo cada 

vez mais fluido no qual, paradoxalmente, à medida que o imperativo de agir aumenta, a 

vontade de fazê-lo diminui e, com ele, o sentido global de responsabilidade” 

(Alexander, 2017). 

Repliquei a “técnica” de Alexander na leitura dos manuais de elaboração dos 

PMEPC de 2008 e 2017 e pesquisei quantas vezes aparecia a forma verbal dever e as 

suas conjugações. Em 2008 constava 188 vezes e em 2017 repetia-se 128 vezes. Houve 

uma diminuição da utilização da palavra, significaria isto o prenúncio de um documento 

mais operacional, como preconizado pela Resolução n.º 30/2015? Fiz nova pesquisa 
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pelas palavras, “operacional”, “operacionalmente”, “operacionalização”, 

“operacionalidade”, “operacionalmente” e em 2008 repetiam-se 53 vezes e em 2017 

cerca de 78 vezes. Houve um ligeiro aumento de facto, traduzindo o esforço da ANEPC 

em tornar o documento mais operacional. 

A eficácia do plano é algo que transcende o próprio plano porque não depende 

única e exclusivamente da sua elaboração /atualização/ revisão, mas sobretudo do 

processo que o antecede, o acompanha, numa dinâmica ininterrupta que é o 

planeamento de emergência. O plano não ensina aos agentes de proteção civil como 

executar os procedimentos numa situação de emergência, pois estes têm o conhecimento 

técnico para tal, antes estabelece a articulação entre os diferentes agentes e entidades na 

iminência de uma ocorrência. 

 

3.2.4. Envolvimento da população na elaboração do PMEPC e o processo de consulta 

pública 

A questão que versava sobre o envolvimento da população na elaboração do 

PMEPC (“A população foi envolvida na elaboração do PMEPC”?) pretendia perceber 

se esta teve um papel ativo durante a realização do documento. 

 

Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Figura 24 – A população foi envolvida na elaboração do PMEPC? 

A maioria dos municípios (73%) considerou que sim, que a população foi 

efetivamente envolvida, não obstante, foram unânimes a responder que foi através da 

consulta pública que esta foi envolvida. 

73% 

27% 

Sim

Não
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Ora a consulta pública é um procedimento obrigatório: “A elaboração dos planos 

de emergência de proteção civil inclui uma fase de consulta pública das suas 

componentes não reservadas por um prazo não inferior a 30 dias, promovida pela 

entidade responsável pela elaboração do plano, a qual estabelece os meios e as formas 

de participação (ponto 8, artigo 7.º da Resolução n.º 30/2015 de 7 de maio)”. 

Quando questionados sobre quais os contributos que foram recolhidos 

praticamente todos os municípios responderam que não houve contributos e apenas um 

respondeu que não receberam contributos relevantes, apenas questões de pormenor 

(inquirido 10). 

Estas respostas revelam um processo de participação pública praticamente nulo e 

acentuam a necessidade de perceber o porquê da população não participar em algo que 

em muito pode contribuir para a sua segurança e autoproteção numa situação de 

emergência. 

Em 2014 João Ferrão
7
 dizia a respeito de políticas participadas que “a 

participação pública não se deve confinar a momentos predefinidos e circunscritos (por 

exemplo, período de participação pública no âmbito da elaboração de planos de 

ordenamento do território). Pelo contrário, e ainda que assumindo intensidades e 

modalidades distintas, a participação pública deve ocorrer ao longo de todo o ciclo de 

políticas, isto é, nas fases de formulação, execução, monitorização e avaliação. A 

existência de dispositivos institucionais que favoreçam este tipo de participação é, por 

isso, essencial”. 

 

3.2.5. Gestão de emergência 

3.2.5.1. Vantagens de utilização do PMEPC 

Todos os municípios responderam sobre as vantagens de utilização do PMEPC, e 

ainda que algumas das respostas apontadas sejam similares elencam-se as seguintes que 

refletem todo o espectro de considerações tecidas nos inquéritos: 

                                                           
7 https://www.animar-Decreto-Lei.pt/ponto-de-vista/704-politicas-territoriais-eficazes-e-participadas-joao-

ferrao 

https://www.animar-dl.pt/ponto-de-vista/704-politicas-territoriais-eficazes-e-participadas-joao-ferrao
https://www.animar-dl.pt/ponto-de-vista/704-politicas-territoriais-eficazes-e-participadas-joao-ferrao
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- “organização da resposta”(inquirido 4, inquirido 5 e inquirido 13); 

- “a mobilização e coordenação de meios e recursos com base num comando 

único, um elevado nível de prontidão e eficiência com vista à proteção e socorro à 

população que possa vir a sofrer com esses efeitos” (inquirido 2, inquerido 8 e inquirido 

11); 

- “clarifica as responsabilidades e competências de cada entidade, a articulação e 

os procedimentos de emergência” (inquirido 6); 

- “sistematização da informação num único documento (inquirido 2 e 10)”; 

- “uniformização de procedimentos e linguagem entre entidades, bases de dados 

de recursos e contactos (inquirido 12)”; 

- “identificação de pontos críticos no território, edifícios sensíveis, população 

vulnerável, listagem de contactos de meios e recursos a mobilizar numa situação de 

emergência (inquirido 7 e inquirido 14); 

- “acesso a informação cartográfica, análise de risco (inquirido 10)”; 

- “monitorização” (inquirido 15). 

De facto uma das vantagens apontadas resume-se à organização da resposta sobre 

um comando único, que mobiliza e coordena os meios e recursos necessários, em 

articulação, os quais têm clara consciência das suas responsabilidades e competências. 

Outra das vantagens é a informação sobre a proteção civil e o planeamento de 

emergência municipal estar sistematizado num único documento, cuja elaboração segue 

um normativo legal e técnico, oficial, conferindo-lhe uniformização em termos de 

estrutura, apesar de todas as especificidades que os territórios apresentam, entre si, e na 

sua delimitação administrativa. Um dos pontos essenciais do PMEPC era efetivamente a 

caracterização do risco, em termos de perigosidade e vulnerabilidade que deixa de 

constar nos planos de 3ª geração e a consequente criação de cenários é igualmente 

suprimida desta versão. 

3.2.5.2. Informação disponibilizada à população numa situação de emergência 

O caderno técnico de 2017 descreve quais são os objetivos que devem ser 

assegurados pela área de intervenção – Informação Pública (ponto 4.5, p. 35), para 

manter a população avisada e informada durante a ocorrência: 



 

105 

1. Assegurar a divulgação à população da informação disponível, incluindo 

números de telefone de contacto, indicação de locais de reunião, das ZCAP, dos locais 

de acesso interdito ou restrito e outras instruções consideradas necessárias; 

2. Assegurar que a população é avisada e mantida informada, de modo a que 

possa adotar as instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais 

convenientes; 

3. Divulgar informação à população sobre locais de receção de donativos, locais 

de recolha de sangue e locais para inscrição para serviço voluntário; 

4. Garantir a relação com os Órgãos de Comunicação Social (OCS) e preparar, 

com periodicidade determinada, comunicados a distribuir; 

5. Organizar e preparar briefings periódicos e conferências de imprensa, por 

determinação do diretor do plano; 

6. Preparar os comunicados considerados necessários. 

Quando questionados sobre a informação disponibilizada à população numa 

situação de emergência, houve uma participação total dos municípios e as respostas 

mais frequentes foram as descritas na Tabela 9. A qual estabelece um comparativo entre 

as respostas dadas e a correspondência com os objetivos preconizados pela ANEPC, no 

caderno técnico (2017, p. 35). 

Tabela 9 – Paralelismo entre as respostas obtidas no inquérito e a conformidade 

com o caderno técnico 

Respostas obtidas no inquérito 
Em conformidade com o ponto 4.5 

do Caderno Técnico? 

- “Medidas de autoproteção; restrições; locais 

de reunião; outras informações (como 

reposição da normalidade)”; 
 

- “É importante que os cidadãos conheçam o 

documento, onde identifica os principais 

riscos a que os cidadãos se encontram 

expostos, adotando comportamentos - antes, 

durante e após as emergências, identificando 

um conjunto de medidas de prevenção e 

proteção. Contudo, no caso de uma 

emergência será disponibilizada toda a  

 Corresponde em parte, quando 

menciona medidas de proteção e 

quando refere na última parte da 

observação “no caso de uma 

emergência (…)”. 
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informação necessária a população, desde o 

tipo de risco existente no concelho, bem como 

quais os procedimentos a adotar para o risco 

existente”; 

- “São emitidos avisos públicos à população 

(alertas via canais de informação, avisos 

através dos meios próprios da CM assim 

como OCS – órgãos de comunicação social)”; 

 

- “Em função do tipo de emergência, são 

previamente anunciados avisos e a todo o 

tempo podem ser efetuados comunicados com 

as respetivas medidas de autoproteção (e 

ainda a indicação do canal de comunicação 

que devem seguir para acompanhar o 

desenrolar da situação e/ou comunicar outras 

situações de emergência)”; 

 

- “O que aconteceu, onde, quando, que 

medidas de prevenção/proteção deve tomar e 

como pode ajudar”; 

 As medidas de prevenção são 

anteriores à emergência. Esta 

resposta tem um ponto importante 

“como pode ajudar” que é algo que 

tem de estar previamente definido no 

plano que é a competência e 

responsabilidade de cada um dos 

cidadãos numa situação de 

emergência. Ninguém pode ser 

excluído do processo de 

planeamento. 

- “Informação, através do gabinete de 

comunicação, do ponto de situação das 

ocorrências (informação pública de acordo 

com a situação)”. 

 Corresponde, mas a resposta é 

vaga. 

Legenda da simbologia:  corresponde;  corresponde em parte 

Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Cada uma das respostas não esgota em si mesma todos os objetivos plasmados 

pela ANEPC, algumas correspondem na totalidade (classificadas com o sorriso verde) e 

outras correspondem apenas em parte (classificadas com o sorriso amarelo). As 

respostas dadas revelam que há aqui alguma confusão entre o que é prevenção, 

preparação e iminência de uma situação de emergência. O conhecimento e a informação 

sobre o PMEPC têm de ser anteriores à ocorrência de qualquer emergência, no âmbito 

(Continuação da Tabela 9) 
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da prevenção, e isso vai ditar o grau de preparação da população numa potencial 

ocorrência. Chega-se ao momento de reação e os comportamentos preventivos e de 

autoproteção têm de estar interiorizados para mitigar os impactos da manifestação dos 

perigos. 

 

3.2.5.3. Canais de informação 

O caderno técnico Prociv #3 de 2017 descreve quais são os objetivos que devem 

ser assegurados pela área de intervenção – Informação Pública (ponto 4.5, p. 36), 

especificamente sobre os meios de aviso a utilizar: 

Os procedimentos de aviso e da informação pública podem ser desencadeados 

através da utilização de vários meios, em separado ou simultâneo, como as sirenes 

localizadas em quartéis de corpos de bombeiros, a radiodifusão de comunicados e 

outra informação oficial por estações de rádio locais, os avisos sonoros e instruções 

difundidos por altifalantes dos veículos das forças de segurança e corpos de 

bombeiros ou, ainda, pessoalmente através dos membros das unidades locais de 

proteção civil ou outros voluntários. 

Quando questionados sobre os canais utilizados para disponibilizar informação 

numa situação de emergência (pergunta 11.1, ver Anexo 3), houve uma participação 

total dos municípios e as respostas mais frequentes foram as descritas na Tabela 10. A 

qual estabelece um paralelismo entre as respostas dadas e a correspondência com os 

objetivos preconizados pela ANEPC, no caderno técnico (2017, p. 36). 

Tabela 10 – Paralelismo entre as respostas obtidas no inquérito e a conformidade 

com o caderno técnico 

Respostas obtidas no inquérito 
Em conformidade com o ponto 4.5 do 

Caderno Técnico? 

 Órgãos de comunicação social (jornal 

local, nacional, televisão, rádio) e o 

contato direto através das juntas de 

freguesia (aviso à população através de 

equipas nos locais). 

 O jornal local ou nacional e a 

própria televisão não serão de grande 

utilidade, imaginando um cenário em que há 

corte de energia. 

 Site da Câmara Municipal, facebook.  O site da Câmara Municipal não 
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será a forma mais expedita de informar a 

população. Como se garante que a 

população consultou e está informada? O 

facebook como rede social e ainda que não 

esteja contemplado pela ANEPC, poderia 

ser interessante, pois permitiria chegar 

rapidamente a um maior número de pessoas. 

Contudo, há sempre quem não utilize redes 

sociais e num cenário de perda de 

comunicações deixa de estar atualizado.  

 Editais.  Os editais, por si só não podem 

constituir uma forma de aviso às 

populações. Habitualmente afixado em 

alguns pontos das juntas de freguesia e da 

própria Câmara Municipal não é uma forma 

expedita de avisar à população, mesmo que 

fosse divulgado no endereço eletrónico da 

Câmara Municipal.  

 Altifalantes, megafone, sirenes.   

Legenda da simbologia:  corresponde;  corresponde em parte,  não corresponde 

Fonte: Inquérito aos municípios, abril de 2019 

Os avisos sonoros são indubitavelmente a forma mais expedita e mais simples de 

chegar mais rapidamente ao maior número de pessoas. Seja através das sirenes dos 

quarteis de corpos de bombeiros, seja por meio de altifalantes dos veículos das forças de 

segurança e corpos de bombeiros. Isto é verdade sobretudo nos meios urbanos, onde há 

maior concentração da população, mas em meios mais isolados o contacto pessoal porta 

à porta pelos membros das unidades locais de proteção civil, ou outros voluntários pode 

ser o mais apropriado. A radiodifusão de comunicados através das rádios locais é outro 

dos meios considerados pela ANEPC. 

É necessário garantir que o aviso chega à população e é entendido por esta. Por 

isso têm de ser realizadas campanhas de informação e sensibilização, na etapa de 

prevenção, sobre estes meios de aviso, para que a população passe a reconhecê-los com 

facilidade e em situação de emergência se mantenha vigilante na difusão de um sinal 

sonoro. Os sinais sonoros configuram uma limitação que tem de ser ultrapassada, como 

avisam a comunidade surda? 

 

(Continuação da Tabela 10) 
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3.2.6. Comunicação entre agentes de proteção e civil e população, particularmente nas 

áreas rurais (numa situação de emergência) 

As áreas rurais apresentam algumas características, nomeadamente: uma 

população mais envelhecida, mais isolada, dificuldade de acesso aos locais e 

disseminação da informação, que podem causar constrangimentos numa situação de 

emergência. 

Nas áreas mais rurais os sinos da igreja ainda continuam a ser utilizados como 

sinal de alarme. Este é um dos avisos sonoros contemplados no Programa Aldeia 

Segura. Em 2017 foi criado o Programa de Proteção de Aglomerados Populacionais e 

de Proteção Florestal, designado «Aldeia Segura», gerido pela ANEPC, “o qual 

estabelece medidas estruturais para proteção de pessoas e bens, e dos edificados na 

interface urbano-florestal, com a implementação e gestão de zonas de proteção aos 

aglomerados e de infraestruturas estratégicas, identificando pontos críticos e locais de 

refúgio, com o envolvimento dos municípios e das freguesias como entidades proativas 

na mobilização das populações e incorporando o conhecimento prático existente ao 

nível das comunidades locais” (ponto 3 da parte II da Resolução do Conselho de 

Ministros nº 157-A/2017). 

Este programa apresenta vários mecanismos de aviso na iminência de uma 

emergência: i) sinais de aviso/placards informativos; ii) porta-a-porta; iii) altifalantes; 

iv) sirenes de gás; v) sirenes; vi) sinos de igreja; vii) rádios locais; viii) web-tv (vídeos 

online); telefone fixo; sms; app em smartphone; redes sociais; lista de distribuição por 

e-mail. 

No inquérito aplicado aos concelhos da AMP foi incluída uma questão sobre a 

forma como era estabelecida a comunicação, numa situação de emergência, entre 

agentes de proteção civil e população, particularmente nas áreas rurais (pergunta 12, ver 

Anexo 3): “De que forma é estabelecida a comunicação entre os agentes de proteção 

civil e a população, particularmente nas zonas rurais?” 

Estas foram as respostas dadas pelos municípios: 

- contacto local através de juntas de freguesia, presencialmente (comunicação 

porta à porta), se possível com um elemento do Serviço Municipal de Proteção Civil 
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(SMPC) e das forças de segurança (são responsáveis, nos espaços sob sua jurisdição, 

pela divulgação dos avisos à população, nomeadamente à população isolada e/ou sem 

acesso aos meios de comunicação); 

- envolvimento das instituições locais próximas da população; 

- cartazes. 

Os cartazes podem não ser a forma mais expedita de comunicação, pois obriga a 

fazer os cartazes, a mobilizar pessoas para os distribuir pelas áreas rurais, e ainda 

podemos ter a agravante de haver pessoas que não sabem ler e portanto não ficam 

informadas. 

Muitas das respostas vão ao encontro do mecanismo do porta-a-porta, ou seja, do 

contacto presencial, através do SMPC, das forças de segurança e das instituições locais. 

É um método persuasivo, ainda que demorado e dispendioso. Este método tem de ser 

devidamente testado durante todo o processo de planeamento de emergência para se 

perceber o tempo que demora e qual o melhor percurso a realizar para contactar todos, 

no menor tempo possível.  

 

3.2.7. Principais dificuldades na gestão de emergência e a forma de atenuá-las 

Uma das últimas questões colocadas prendia-se com as principais dificuldades 

sentidas na gestão de emergência. Dois municípios responderam que não havia nada de 

relevante a apontar e igualmente dois municípios consideraram que esta questão não era 

aplicável às suas competências/responsabilidades, redirecionam a questão para o COS 

(Comandante de Operações e Socorro). Relativamente aos onze restantes, as respostas 

incidiram predominantemente sobre estas temáticas: 

- “falta de comportamento/cultura de segurança por parte da população e falta de 

preparação da população para adoção de medidas de autoproteção” (inquiridos 1, 5 e 7); 

- “falta de recursos materiais” (inquirido 3); 

- “comunicações e falta de meios humanos” (inquirido 7 e inquirido 12); 

- “logística de apoio à população e também às forças de socorro” (inquirido 10); 

- “falta de articulação entre os agentes de proteção civil e o socorro assente em 

voluntariado” (inquirido 4 e 15); 
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- “a relação e o contacto com os civis” (inquirido 6); 

- “falta de perceção do risco, tanto a nível das pessoas operacionais, como da 

população (inquirido 14)”. 

Resumidamente as principais dificuldades centram-se em três quadrantes: i) na 

população que revela falta de conhecimento sobre os riscos existentes no território, o 

que se traduz em falhas no comportamento e cultura de segurança; ii) nos agentes de 

proteção civil, aliás na falta de articulação entre estes e também em relação a outras 

entidades e organismos de apoio e a população e na falta da perceção do risco, iii) 

recursos materiais insuficientes e logística de apoio igualmente insuficiente. 

Na opinião dos responsáveis do SMPC de cada um dos municípios (cinco deles 

optaram por não responder), a forma de atenuar estas dificuldades será: 

- “educação, com a criação de uma disciplina com este tema, nas escolas” 

(inquiridos 1, 5 e 14); 

- “profissionalização de mais bombeiros e contratação de mais técnicos” 

(inquirido 12); 

- “maior informação e formação dos agentes de proteção civil e clarificação das 

competências de cada agente” (inquirido 6); 

- “melhor preparação da população para a auto-proteção” (inquirido 7); 

- “melhorar a comunicação entre os agentes de proteção civil e a população” 

(inquirido 7);  

- “investir mais na colaboração entre instituições de apoio e no nosso caso 

específico trabalhar mais nessa área principalmente na fase de planeamento (antes da 

emergência), (inquirido 10)”. 

- “dotar os bombeiros, polícia, serviços municipais de ferramentas e pessoas com 

formação específica que sejam capazes de fazerem planeamento de emergência. 

Profissionais com perceção do risco. Transformar uma sociedade reativa numa 

sociedade que sabe planear, que sabe onde está o risco e sabe conviver com as áreas de 

risco” (inquirido 14). 

Em resumo as propostas para atenuar essas dificuldades e “transformar uma 

sociedade reativa numa sociedade que sabe planear” (inquirido 14) são: i) promoção da 



 

112 

cultura de segurança, através da (re) educação (inclusive criação de uma disciplina na 

escola) da população; ii) formação dos agentes de protecção civil; iii) profissionalização 

de um maior número de bombeiros; iv) melhoria da comunicação e articulação entre os 

agentes de proteção civil e a população, e o estreitar de relações entre instituições de 

apoio. 

 

Em síntese as respostas dos inquéritos aplicados aos responsáveis pela proteção 

civil, demonstraram que: 

- a AMP apresenta uma realidade antagónica no que se refere à data de aprovação 

dos PMEPC, se por um lado cerca de metade dos PMEPC foram aprovados há mais de 

cinco anos (inclusive um dos planos tem cerca de 10 anos), a outra metade foi aprovada 

há menos de cinco anos (sendo as mais recentes aprovações datadas de 2018 e 2019); 

- há incumprimento nos prazos de revisão do plano, as datas previstas pela CNPC 

(Comissão Nacional de Proteção Civil) já foram ultrapassadas (dois PMEPC em 2015 e 

um em 2016) é portanto necessária revisão e adequação aos normativos legais e 

técnicos; 

- a maioria dos planos é elaborada por equipas externas ao município; 

- a não ativação do plano é explicada pela inexistência de ocorrências, mas 

também pelo desconhecimento deste procedimento, pois em outubro de 2017 o Governo 

assinou um despacho de estado de calamidade devido aos incêndios rurais e todos os 

concelhos a norte do Tejo eram obrigados a ativar o plano; 

- não são apresentadas sugestões de mudança, relativamente aos municípios que 

não concordam com a eficácia do plano; 

- alguma confusão com o conceito de gestão de emergência e os próprios canais, 

as dificuldades e a forma de atenuá-las; 

- não valorização da população enquanto elemento do processo de proteção civil. 

A falta de cultura de segurança citada por vários responsáveis tem de ser o resultado do 

trabalho efetuado pelo SMPC ao nível da divulgação, e consequentes ações de 

sensibilização. Mobilizar as pessoas através de procedimentos como a consulta pública, 

do qual resulta a total ausência de contributos é um prenúncio de que a mensagem não 
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chegou a um dos elementos mais importantes, às futuras vítimas de uma catástrofe. Para 

que as pessoas se sintam impelidas a participar na consulta pública, têm primeiro de ser 

chamadas a participar na elaboração do PMEPC, para que se sintam parte do processo, 

se sintam escutadas. Excluí-las deste processo é sinónimo de uma sociedade menos 

preparada, menos resiliente. Tal como citado na presente dissertação a UNDDR vem 

reiterar no último relatório de 2019 que o “o risco é responsabilidade de todos”. 

Alexander interveio recentemente nesta discussão ao escrever recentemente 

(2019) sobre anomia, afirmando que qualquer tentativa de relacionar a anomia
8
 atual à 

redução do risco de desastres (RRD) tem de considerar a “hipótese do ovo”, formulada 

por este. 

 

Fonte: http://emergency-planning.blogspot.com/2019/07/ 

Figura 25 – A “hipótese do ovo” 

Assim considera que, os fatores que afetam diretamente a RRD são a “gema”, 

depositados na clara, que é o seu contexto político, social, económico e ambiental. Os 

problemas causados pelas catástrofes não podem ser resolvidos separadamente de 

preocupação mais básicas de sobrevivência. Por exemplo, se as pessoas são pobres e a 

sua vida geralmente é instável, elas não podem ser resilientes a catástrofes como 

inundações e terramotos, a menos que o problema de vulnerabilidade às exigências da 

vida em geral seja reduzido. O autor alerta que tem de se trabalhar o contexto para que 

os impactos das catástrofes sejam menores, reduzir a vulnerabilidade da população é 

contribuir para a sua resiliência. Não deixa de criticar as conclusões a que chegam 

aqueles que intitula, no âmbito da RRD, de solucionadores de problemas, afirmando que 

                                                           
8
 “Surge quando as normas de conduta estabelecidas como regras pela sociedade para se alcançar metas 

sociais não estão devidamente integradas nestas em relação à redução dos riscos de catástrofe”. 
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estes se limitam a focar-se no problema e a apresentar soluções para este, quando é no 

contexto que reside a solução. 

Não posso encerrar este capítulo sem mencionar as boas práticas dos concelhos de 

Gondomar e Santo Tirso no domínio da proteção civil e do planeamento de emergência 

municipal. 

Em 2017 o município de Gondomar foi distinguido como um exemplo nacional de 

“boas práticas em proteção civil”. 
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Conclusão 

Após a conclusão da dissertação uma das principais dificuldades sentidas foi a 

clarificação dos conceitos associados à terminologia do risco que não reúnem consenso, 

como se percebeu na introdução e uma ténue fronteira entre proteção civil, e 

planeamento de emergência havendo inclusive a necessidade de tratar ambas as 

temáticas em pontos próprios como uma tentativa de as destrinçar. 

Outra das dificuldades que senti foi a panóplia de informação bibliográfica que 

existe sobre uma temática tão rica e tão vasta que versa sobre a redução de riscos, 

proteção civil e planeamento e gestão de emergência, que não deixa de ser um desafio e 

uma oportunidade para diferentes leituras. 

A análise às mais recentes modificações na legislação, no âmbito da proteção 

civil, contribuíram para perceber a evolução dos diferentes diplomas legais vigentes e 

consequentes alterações, das quais se realçam a alteração do índice para elaboração e 

operacionalização do PMEPC e a transferência de competências no âmbito da proteção 

civil municipal 

A leitura da obra de Alexander (2016) e a análise crítica ao modelo do plano 

municipal de emergência proposto por este, permitiu que fossem apontados alguns 

pontos em falta no atual índice do PMEPC em Portugal. 

Também os resultados do inquérito aplicado aos concelhos da área metropolitana 

do Porto possibilitaram que os serviços municipais de proteção civil revelassem as 

principais dificuldades sentidas na gestão de emergência, que por sua vez podem 

colocar constrangimentos ao nível do planeamento de emergência. Ficou claro que a 

proteção civil em Portugal, e à escala municipal ainda apresenta uma resposta muito 

reativa. A forma de contrariar esta situação é trabalhar antecipadamente na prevenção. 

A promoção de uma cultura de segurança é imperativa para que a população esteja cada 

vez mais consciente dos riscos e melhor preparada para lidar com a manifestação dos 

mesmos. 

Tal como refere Alexander (2016) talvez 70% da gestão de emergência seja um 

assunto de geografia. Saber a localização de pessoas e bens em risco permite numa 

situação de emergência conseguir estimar com rapidez quantas pessoas são evacuadas e 
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quais são as que precisam de assistência diferenciada. 

Vivemos atualmente um período potencialmente perigoso, para o qual temos de 

estar cada vez mais preparados. O aumento da população, as alterações climáticas que 

tornam as catástrofes cada vez mais intensas e frequentes obriga necessariamente a 

promover a resiliência da população. 
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Anexo 1 

Anexo 1 - Monitorização da Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva 

Horizonte 

temporal 

(vigência 

plano) 

Domínios e 

medidas 
Indicador de monitorização 

2020 

1.2 

Governança 

nível local 

OP.1.2.4 - Estabelecer plataformas locais de redução de risco de 

catástrofes em todos os municípios, envolvendo os parceiros 

locais; 

OP.1.2.5 - Promover cooperação intermunicipal para a partilha e 

divulgação de boas práticas em matéria de redução de riscos; 

OP.1.2.8 - Definir e implementar estratégias para a dinamização 

das unidades locais de proteção civil, alicerçadas no 

voluntariado, visando a gestão de situações de risco e o 

planeamento local de emergência de proteção civil; 

OP.1.2.9 - Promover iniciativas e parcerias locais de base 

voluntária para apoio às atividades de proteção civil, quer no 

âmbito do planeamento, quer no âmbito da resposta; 

OP.1.2.10 - Realizar ações formativas para voluntários de 

proteção civil 

OP.1.2.11 - Análise integrada do sistema de defesa da floresta 

contra incêndios, assegurando a informação e a monitorização 

sobre o funcionamento do sistema de gestão integrado de fogos 

rurais, devendo as suas recomendações ter reflexo obrigatório 

nos planos municipais, mesmo que com intervenção de meios do 

poder central. 

 

AP 2.1 

Avaliação 

de riscos 

OP.2.1.14 - Atualizar os estudos de avaliação e cartografia de 

risco ao nível municipal 

OP.2.1.15 - Identificar situações de risco ao nível do município e 

freguesia e elementos expostos associados; 

OP.2.1.20 - Avaliar, em áreas de perigosidade sísmica elevada, a 

segurança estrutural antissísmica de infraestruturas sensíveis 

para a gestão de emergência, na sequência dos estudos de 

avaliação de risco ao nível municipal; 

OP.2.1.21 - Efetuar o levantamento de vulnerabilidade sísmica 

dos edifícios escolares; 

OP.2.1.22 - Efetuar o levantamento de vulnerabilidade sísmica 

dos edifícios hospitalares, centros de saúde e outras 

infraestruturas sensíveis do sector da saúde; 

AP 2.2 

Avaliação 

de danos 

OP.2.2.29 - Desenvolver bases de dados municipais com registo 

de danos associados a acidentes graves e catástrofes, de acordo 

com os critérios definidos pela CNPC. 
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Anexo 2 

Anexo 2 – Proteção civil municipal (análise comparativa da Lei de 

enquadramento institucional e operacional da proteção civil, no âmbito municipal) 

Lei n.º 

65/2007 de 

12 de 

Novembro 

Decreto-Lei 

n.º 44/2019 

de 30 de 

Novembro 

Análise comparativa 

Artigo 1.º – 

Objeto e 

âmbito 

Artigo 1.º – 

Objeto 

 O Decreto-Lei n.º44/2019 concretiza a 

transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da proteção civil, ao abrigo das 

alíneas a) e d) do artigo 14.º da Lei n.º 50/2018, de 16 

de agosto. O presente Decreto-Lei procede à segunda 

alteração à Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, 

alterada pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de 

novembro. 

Artigo 3.º – 

Comissão 

Municipal de 

Proteção 

Civil 

Artigo 3.º – 

Comissão 

Municipal de 

Proteção 

Civil 

 É revogado o ponto 3 que enumerava os 

elementos que integravam a CMPC. 

Artigo 4.º – 

Subcomissões 

permanentes 

Artigo 4.º – 

Subcomissões 

 É encurtado o detalhe do acompanhamento na 

manifestação de determinado risco, deixando de figurar 

“designadamente nas áreas da segurança contra 

inundações, incêndios de diferentes naturezas, 

acidentes biológicos ou químicos.” 

Artigo 5.º – 

Câmara 

Municipal 

Artigo 5.º – 

Competência 

para 

aprovação 

dos planos 

municipais de 

proteção civil 

 Esclarece que é responsabilidade da câmara 

municipal a elaboração do PMEPC, bem como dos 

planos especiais de emergência de proteção civil e que 

deve ser acompanhada a sua execução. 

 Os PMEPC passam a ser aprovados pela 

assembleia municipal, após parecer da CMPC e da 

ANEPC, portanto deixam de ser aprovados pela 

CNPC. 

 É encurtado o detalhe sobre o estabelecimento 

de medidas preventivas necessárias à regulação 

provisória do uso do solo, remetendo para a Lei n.º de 

bases de proteção civil. 

Artigo 6.º – 

Presidente da 

câmara 

municipal 

Artigo 6.º – 

Competências 

do presidente 

da câmara 

municipal 

 Alteração do descritivo sobre a situação de 

alerta, reportando às competências previstas na Lei n.º 

de bases de proteção civil. 

 Compete ao presidente a ativação e desativação 

do PMEPC e dos planos municipais especiais, ouvida 
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sempre que possível a CMPC. 

Artigo 7.º – 

Juntas de 

freguesia 

Artigo 7.º – 

Dever de 

colaboração 

das juntas de 

freguesia 

 Detalha as atribuições e competências das 

juntas de freguesia no âmbito da proteção civil (o 

anterior diploma era omisso), em matéria de: 

a) Prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades; 

b) Sensibilização e informação pública; 

c) Apoio à gestão de ocorrências, conforme previsto no 

respetivo PMEPC e nos planos municipais especiais de 

emergência de proteção civil. 

Artigo 8.º – 

Unidades 

locais 

Artigo 8.º – 

Unidades 

locais 

 Esclarece o funcionamento das unidades locais: 

- é presidida pela junta de freguesia; 

- apoia a junta de freguesia na concretização do 

preconizado no artigo 7º; 

- podem agrupar-se freguesias limítrofes, sendo 

presidente, um dos presidentes de junta de freguesia. 

Artigo 9.º – 

Serviços 

municipais de 

proteção civil 

Artigo 9.º – 

Serviços 

municipais de 

proteção civil 

 Detalha as áreas funcionais responsabilidade do 

SMPC: 

a) Prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades;  

b) Planeamento e apoio às operações;  

c) Logística e comunicações;  

d) Sensibilização e informação pública. 

- Inclusão da figura de coordenador municipal de 

proteção civil (introduzida pela Lei n.º 80/2015 de 03 

de agosto). 

Artigo 10.º – 

Competências 

dos serviços 

municipais de 

proteção civil 

Artigo 10.º – 

Competências 

dos serviços 

municipais de 

proteção civil 

 São definidas as competências em quatro 

domínios: 

- prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades; 

- planeamento e apoio às operações; 

- logística e comunicações; 

- sensibilização e informação pública. 

 São revogadas as seguintes competências no 

ponto 2, alusivas à prevenção e avaliação de riscos e 

vulnerabilidades: (…) 

e) Manter informação atualizada sobre acidentes graves 

e catástrofes ocorridas no município; 

f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às 

forças de socorro em situação de emergência; 

g) Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento 

a acionar em situação de emergência; 

h) Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e 

propor a execução de exercícios e simulacros; 

i) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, 

propondo as soluções que considere mais adequadas. 

No ponto 3 são igualmente revogados os pontos: 

e) Promover campanhas de informação sobre medidas 
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preventivas, dirigidas a segmentos específicos da 

população alvo, ou sobre riscos específicos em 

cenários prováveis previamente definidos; 

g) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, 

propondo as soluções que entenda mais adequadas. 

Artigo 11.º – 

Coordenação 

e colaboração 

institucional 

Artigo 11.º – 

Coordenação 

e colaboração 

institucional 

 Pontos 3 e 4 revogados, referentes à 

coordenação institucional pela CMPC, dado que esta 

cabe agora ao Centro de Coordenação Operacional 

Municipal. 

Artigo 13.º – 

Comandante 

operacional 

municipal 

Artigo 13.º – 

Centro de 

coordenação 

operacional 

municipal 

 A figura de comandante operacional municipal 

deixa de existir (pontos 3, 4 e 5 são revogados) para 

dar lugar a um centro de coordenação operacional 

municipal e respetivo coordenador operacional 

municipal 

Artigo 14.º – 

Competências 

do 

comandante 

operacional 

municipal 

(revogado) 

Artigo 14.ºA 

– 

Coordenador 

municipal de 

proteção civil 

(aditado) 

 Em cada município passa a existir um 

coordenador de proteção civil que atua exclusivamente 

no respetivo município. Depende hierárquica e 

funcionalmente do presidente da câmara, que o nomeia 

para um período de 3 anos, em comissão de serviço. A 

escolha recai sobre indivíduos com licenciatura e 

experiência funcional adequadas ao exercício das 

funções. 

Artigo 15.º – 

Articulação 

operacional 

Artigo 15.º – 

Articulação 

operacional 

 O CCOM mantém permanente ligação de 

articulação operacional com o comandante operacional 

previsto no SIOPS. Excecionalmente, quando 

justificado pela amplitude e urgência de socorro, o 

comandante operacional nacional pode articular-se 

operacionalmente com o CCOM, sem prejuízo do 

disposto no número anterior. Nos municípios de Lisboa 

e Porto, a articulação a que se refere o número anterior 

é permanente. 

 

Artigo 15.ºA 

– 

Competências 

do 

coordenador 

municipal de 

proteção civil 

(aditado) 

 Compete ao coordenador municipal de proteção 

civil: 

a) Dirigir o SMPC; 

b) Acompanhar permanentemente e apoiar as 

operações de proteção e socorro que ocorram na área 

do concelho; 

c) Promover a elaboração dos planos prévios de 

intervenção com vista à articulação de meios face a 

cenários previsíveis; 

d) Promover reuniões periódicas de trabalho sobre 

matérias de proteção e socorro; 

e) Dar parecer sobre os materiais e equipamentos mais 

adequados à intervenção operacional no respetivo 

município; 
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f) Comparecer no local das ocorrências sempre que as 

circunstâncias o aconselhem; 

g) Convocar e coordenar o CCOM, nos termos 

previstos no SIOPS. 

Artigo 16.º – 

Operações de 

proteção civil 

Artigo 16.º – 

Operações de 

proteção e 

socorro 

 Alteração de “situação de acidente grave ou 

catástrofe” para “iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe”; 

 Referência mais abrangente aos planos 

municipais de emergência, e não apenas ao plano 

municipal de emergência, bem como ao sistema de 

gestão de operações. 

 

Artigo 16.º A 

– CMOS 

(aditado) 

Pode ser criado este organismo, CMOS (centro 

municipal de operações e socorro), a nível municipal, 

pela câmara municipal, nos municípios com mais de 

um corpo de bombeiros (os operadores continuam a 

pertencer às suas estruturas), é regulado pela CM 

através do SMPC. 

Artigo 18.º – 

Plano 

municipal de 

emergência 

Artigo 18.º – 

Planos 

municipais de 

emergência 

de proteção 

civil 

É encurtado o detalhe do artigo: 

- Começa por referir que é necessário em cada 

município existir um PMEPC; 

- Nos municípios em que tal se justifique devem ser 

elaborados planos municipais especiais de emergência 

adequados à frequência e magnitude dos riscos 

específicos (já sem detalhar quais riscos, ou que tipo de 

planos); 

- Os PMEC são elaborados de acordo com as normas 

emanadas por Resolução n.º da CNPC e devem ser 

objeto de exercício frequente; 

- Os agentes de proteção civil e os organismos e 

entidades de apoio colaboram na elaboração e 

operacionalização do PMEPC; 

- São revogados os pontos 6 e 7 referentes aos planos 

especiais supramunicipais e aos planos especiais sobre 

riscos específicos; 

- Deixa de constar o ponto 4 que existia em 2007: “o 

plano municipal de emergência inclui obrigatoriamente 

uma carta de risco e um plano prévio de intervenção de 

cada tipo de risco existente no município, decorrendo a 

escala da carta de risco e o detalhe do plano prévio de 

intervenção da natureza do fenómeno e devendo ser 

adequados às suas frequência e magnitude, bem como 

à gravidade e extensão dos seus efeitos previsíveis.” 

Artigo 19.º - 

Atualização 

dos planos 

Artigo 19.º – 

Atualização 

dos planos 

Os PMEPC devem ser atualizados no prazo fixado pela 

Resolução n.º da CNPC (atualmente Resolução n.º 

30/2015): “(…), não se aplicam aos procedimentos de 
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municipais de 

emergência 

de proteção 

civil 

municipais de 

emergência 

de proteção 

civil 

elaboração de planos de emergência de proteção civil 

em curso à data da entrada em vigor da diretiva, 

quando, cumulativamente: 

a) A consulta pública prevista no n.º 9 do artigo 7.º já 

se encontre realizada ou esteja em curso; 

b) O plano seja submetido a emissão de parecer das 

entidades referidas no artigo 7.º no prazo de 120 dias, 

após a entrada em vigor da presente diretiva. 

2 — Os planos de emergência de proteção civil que se 

encontram em vigor à data de aprovação da presente 

diretiva terão o seu prazo máximo de revisão 

automaticamente ajustado ao disposto no artigo 9.º da 

diretiva (devem ser revistos no prazo máximo de cinco 

anos). 

Artigo 20.º - 

Defesa da 

floresta 

contra 

incêndios 

Artigo 20.º – 

Defesa da 

floresta 

contra 

incêndios 

Menção ao CCOM que terá de seguir a estrutura 

definida pelo SIOPS. 

Artigo 21.º – 

Carreira de 

proteção civil 

Artigo 21.º – 

Carreira de 

proteção civil 

Revogado. 

Artigo 23.º – 

Formação 

Artigo 23.º – 

Formação 

1 - Os conteúdos curriculares da formação dos 

trabalhadores do SMPC constam de portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas da 

proteção civil e das autarquias locais, ouvida a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (em 

2007 era ouvido o Conselho Nacional de Bombeiros). 

A Direção-Geral das Autarquias Locais, a Escola 

Nacional de Bombeiros ou outras entidades formadoras 

credenciadas nos termos legais para ministrar formação 

profissional em matéria de proteção civil são as 

entidades formadoras autorizadas a ministrar a 

formação referida no número anterior. 
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Anexo 3 

Anexo 3 – Modelo de inquérito aplicado 

Planeamento municipal de emergência 

Solicito a vossa colaboração no preenchimento do presente inquérito e agradeço desde 

já o vosso contributo. 

 

1. Qual é a data da aprovação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

(PMEPC) pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil? 

 

2. Qual é a data da nova revisão do PMEPC? 

 

3. Quem elaborou o PMEPC no vosso município? 

 Elaboração própria 

  
 Adjudicação a empresa 

privada 

  
 Adjudicação a universidade 

  
 Outra situação 

 

4. O PMEPC já foi alguma vez ativado? 

 Sim 

  
 Não 

 

4.1 Em que circunstâncias? 

 

5. Que lições tiraram da ativação, foi feito algum registo escrito? 

6. Como avalia a eficácia do plano? Posicione-se em relação à seguinte afirmação: o 

PMEPC é eficaz. 

 Concordo totalmente 

  
 Concordo 

  
 Não concordo, nem discordo 

  
 Discordo 

  
 Discordo totalmente 

 



 

130 

7. Mediante a vossa experiência e a nível operacional, considerariam retirar ou acrescentar 

algum ponto no índice proposto pela ANEPC (conforme a Resolução n.º 30/2015 de 7 

de maio): 

 Sim 

  
 Não (passe para a pergunta 8) 

 

7.1 Quais? Especifique. 

 

8. A população foi envolvida na elaboração do PMEPC? 

 Sim 

  
 Não (passe para a pergunta 9) 

 

8.1 De que forma? Exemplifique. 

 

9. No processo de consulta pública elenque os contributos mais relevantes. 

 

10. Quais são as grandes vantagens de utilização do PMEPC na gestão de emergência? 

 

11. Numa situação de emergência que tipo de informação é disponibilizada à população? 

 

11.1 Que canais utilizam? 

 

12. De que forma é estabelecida a comunicação entre os agentes de proteção civil e a 

população, particularmente nas zonas rurais? 

 

13. Na gestão de emergência quais são as principais dificuldades que têm enfrentado? 

13.1 Gostaria de propor alguma forma de minimizar essas dificuldades? 
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Anexo 4 

Anexo 4 – Medidas de ação e indicadores de monitorização nos diferentes IGT’s relacionados com prevenção e redução de “riscos” 

e vulnerabilidades relativamente à AMP 

Âmbito 

Instrumento de 

gestão territorial 

(IGT) 

Horizonte 

temporal 

(vigência 

plano) 

Domínios e medidas Indicador de monitorização 

Nacional 

 PNPOT 

(Programa 

Nacional da 

Política de 

Ordenamento do 

Território)  

2018-2030 

(aprovado em 

Conselho de 

Ministros) 

Programa de Ação – 

agenda para o território 

 

1.7 - Prevenir riscos 

e adaptar o território à 

mudança climática (págs. 

32 e 33) 

- Municípios com cartografia de risco atualizada que tenha em conta, quando 

pertinente, cenários climáticos (ANEPC); 

- Número de programas e planos territoriais (publicados no período de vigência do 

PNPOT) que integraram medidas de prevenção e redução de riscos 

considerando, quando pertinente, cenários climáticos (DGT, ANEPC, APA); 

- Número de materiais didático-pedagógicos e ações formativas no quadro do 

Referencial de Educação para o Risco (DGE e ANEPC); 

- Número de publicações de orientações técnicas em matéria de riscos e 

alterações climáticas para os programas e planos territoriais (ANEPC, DGT, 

APA); 

- Número de aldeias e de pessoas abrangidas pelos programas “Aldeia 

Segura” e “Pessoa Segura” e programas regionais e locais similares, para os 

diferentes perigos (ANEPC); 

- Municípios abrangidos por estratégias e/ou planos de adaptação às 

alterações climáticas em implementação (APA). 

 Planos especiais    

 POC (Programa 

da Orla Costeira) 

Caminha – 

Espinho 

2019-2028 Programa de execução e 

plano de financiamento 

 

5.1 - Eixo Estratégico 1 – 

Tipologia 1.1 - Alimentação Artificial (reposição do volume de areias perdido no 

período de tempo pré-definido, em função da monitorização efetuada, para 

restabelecimento da linha de costa de referência): 

- da praia da Póvoa de Varzim (nível de prioridade elevada, de 3 em 3 anos no 
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Prevenção e Redução dos 

Riscos Costeiros e da 

Vulnerabilidade às 

Alterações 

Climáticas (págs. 47 a 65) 

período de 2019 a 2028); 

- da praia de Caxinas Norte, Vila do Conde (nível de prioridade baixa, de 3 em 3 

anos no período de 2019 a 2028); 

- da praia da Azurara, Vila do Conde (nível de prioridade intermédia, de 5 em 5 

anos no período de 2019 a 2028); 

- da praia do Mindelo Norte, Vila do Conde (nível de prioridade intermédia, de 5 

em 5 anos no período de 2019 a 2028); 

- da praia do Pinhal dos Elétricos, Vila do Conde (nível de prioridade intermédia, 

de 5 em 5 anos no período de 2019 a 2028); 

- da praia da Congreira, Vila do Conde (nível de prioridade intermédia, de 5 em 5 

anos no período de 2019 a 2028); 

- de Angeiras, Matosinhos (nível de prioridade intermédia, de 5 em 5 anos no 

período de 2019 a 2028); 

- da praia da Granja, Vila Nova de Gaia (nível de prioridade baixa, de 3 em 3 anos 

no período de 2019 a 2028); 

-das praias a sul, da ribeira do Ralo - Lavadores e Dunas Mar, Vila Nova de Gaia 

(nível de prioridade elevada, de 5 em 5 anos no período de 2019 a 2028); 

- das praias do concelho de Vila Nova de Gaia com areia retirada do tômbolo da 

Aguda (nível de prioridade elevada, de 3 em 3 anos no período de 2019 a 2028); 

- da praia da Baía, Espinho (nível de prioridade intermédia, de 5 em 5 anos no 

período de 2019 a 2028); 

- da praia de Silvalde, Espinho (nível de prioridade elevada, de 3 em 3 anos no 

período de 2019 a 2028); 

- da praia de Paramos | Norte e Sul (nível de prioridade elevada, de 3 em 3 anos no 

período de 2019 a 2028); 

- remoção de areias e alimentação das praias da Frente Atlântica 

Porto/Matosinhos/Leça da Palmeira (nível de prioridade intermédia, de 5 em 5 

anos no período de 2019 a 2028); 

 

- Ação de proteção costeira (reposição do volume de areias perdido no período de 

tempo pré-definido, em função da monitorização efetuada, para restabelecimento 

da linha de costa de referência): 

- Lavadores e Salgueiros, Vila Nova de Gaia (nível de prioridade intermédia, de 5 
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em 5 anos no período de 2019 a 2028); 

- Canide Sul, Vila Nova de Gaia (nível de prioridade intermédia, de 3 em 3 anos 

no período de 2019 a 2028); 

- Madalena, Valadares Norte e Sindicato, Vila Nova de Gaia (nível de prioridade 

elevada, de 3 em 3 anos no período de 2019 a 2028); 

- Valadares Sul e Francelos, Vila Nova de Gaia (nível de prioridade intermédia, de 

3 em 3 anos no período de 2019 a 2028); 

- Miramar, Vila Nova de Gaia (nível de prioridade baixa, de 3 em 3 anos no 

período de 2019 a 2028); 

- Mar e Sol, Vila Nova de Gaia (nível de prioridade baixa, de 5 em 5 anos no 

período de 2019 a 2028); 

- Bocamar, Vila Nova de Gaia (nível de prioridade baixa, de 7 em 7 anos no 

período de 2019 a 2028); 

Tipologia 1.2 - Dragagens: 

- dragagens de manutenção – porto da Póvoa de Varzim (periodicidade anual, no 

período de 2019 a 2028, e prioridade intermédia); 

- dragagens de estabelecimento – porto de Vila do Conde (no período de 2019-

2020, prioridade elevada,); 

- dragagens de manutenção – porto de Vila do Conde (periodicidade anual, no 

período de 2019 a 2028, e prioridade elevada); 

- dragagens de manutenção – portinho de Angeiras (periodicidade anual, no 

período de 2019 a 2028, e prioridade elevada); 

- dragagens de manutenção – porto de Leixões (periodicidade anual, no período de 

2019 a 2028, e prioridade intermédia); 

- desassoreamento na praia das Pastoras (periodicidade anual, no período de 2019 

a 2028, e prioridade elevada); 

Tipologia 1.3 - Estruturas de defesa costeira (novas) 
- construção de quebramar no porto de Angeiras (no período de 2019-2021 e 

prioridade elevada); 

- construção de quebramar destacado na praia do Carneiro e das Pastoras (no 

período de 2019-2021 e prioridade elevada); 

- estudo da hidro e morfodinâmica da Frente Marítima do Porto (no período de 

2019-2021 e prioridade elevada); 
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- ação de proteção costeira – Lavadores, Vila Nova de Gaia (no período de 2019-

2021 e prioridade intermédia); 

- construção de quebramar destacado na praia da Baía, Espinho (no período de 

2021-2023 e prioridade intermédia); 

- estudo da hidro e morfodinâmica da zona da praia de Paramos, Espinho (no 

período de 2019-2021 e prioridade elevada); 

- estudo da hidro e morfodinâmica da frente marítima de Espinho (no período de 

2019-2021 e prioridade elevada); 

- construção de quebramar destacado na praia internacional e exutor pluvial 

Matosinhos/Porto (no período de 2021-2023 e prioridade intermédia); 

- estudo da hidro e morfodinâmica da zona da praia de Matosinhos (no período de 

2019-2021 e prioridade elevada); 

Tipologia 1.4 – Estruturas de defesa costeira (reabilitação) 

- reabilitação de quebramar destacado na praia de Caxinas Norte (no período de 

2025-2028 e nível de prioridade da ação baixa); 

- recuperação dos quebramares de Vila do Conde (no período de 2019-2028 e nível 

de prioridade da ação intermédia); 

- reabilitação do Molhe do Touro e Praia do Carneiro (no período de 2019-2021 e 

nível de prioridade da ação elevada); 

- reabilitação Molhe Norte do Douro (no período de 2019-2022 e nível de 

prioridade da ação intermédia); 

- reabilitação Molhe Sul do Douro (no período de 2019-2022 e nível de prioridade 

da ação intermédia); 

- reforço da proteção costeira na praia da Granja e na praia de Valadares (no 

período de 2019-2021 e nível de prioridade da ação elevada); 

- reforço do esporão Sul de Espinho (no período de 2019-2021 e nível de 

prioridade da ação elevada); 

- reforço do esporão Norte de Espinho (no período de 2019-2021 e nível de 

prioridade da ação elevada); 

- reabilitação do esporão da Madalena, da embocadura da ribeira a Norte de 

Espinho e dos esporões de Paramos (no período de 2021-2023 e nível de 

prioridade da ação intermédia); 

Tipologia 1.5 – Intervenção em sistema dunar (intervenção de manutenção das 
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condições de segurança/robustez da estrutura de defesa costeira) 

- intervenção em sistema dunar Azurara, Vila do Conde (no período de 2021-2024 

e nível de prioridade da ação intermédia); 

- intervenção de proteção do litoral do concelho de Matosinhos (no período de 

2019-2021 e nível de prioridade da ação elevada); 

- reforço e reajustamento do sistema de consolidação dunar nas zonas de 

Valadares, Francelos e São Félix da Marinha (no período de 2019-2021 e nível de 

prioridade da ação elevada); 

Tipologia 1.6 – Retirada de construções (Demolição e remoção de estruturas 

localizadas em áreas com maior suscetibilidade aos riscos costeiros - Áreas 

Críticas / Recuo Planeado -, incluindo a renaturalização e a qualificação da 

interface natural/urbana): 

- Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim (no período de 2022-2025 e nível de prioridade da 

ação intermédia); 

- praia do Mindelo, Vila do Conde (no período de 2022-2025 e nível de prioridade 

da ação intermédia); 

- praia da Congreira, Vila do Conde (no período de 2022-2025 e nível de 

prioridade da ação intermédia); 

- praia do Pucinho, Vila do Conde (no período de 2022-2025 e nível de prioridade 

da ação intermédia); 

- praia do Marreco, Matosinhos (no período de 2022-2025 e nível de prioridade da 

ação intermédia); 

- litoral da Madalena (no período de 2022-2025 e nível de prioridade da ação 

intermédia); 

- Paramos, Espinho (no período de 2022-2025 e nível de prioridade da ação 

elevada). 

 

 PROF 

(Programa 

Regional de 

Ordenamento 

Florestal) de 

Entre Douro e 

Período 

máximo de 

vigência de 30 

anos (até 2039), 

segundo artigo 

50º da Portaria 

Eixo 1 - Minimização dos 

riscos de incêndio e 

agentes bióticos (página 

257 – PROF Capítulos D, 

E, F, G e H - documento 

estratégico, 2018) 

A.1 - Implementar a rede primária (RP) de faixas de gestão de combustível 

- FGC (% da área de RP FGC a 100% em 2030 e a 100% em 2050); 

A.2 - Implementar mosaicos de parcelas de gestão de combustível (% da 

área de PGC a 100% em 2030 e a 100% em 2050); 

A.3 - Implementar a rede secundária nas zonas de interface urbano/floresta 

(% área da Rede Secundária de FGC a 100% em 2030 e a 100% em 2050); 
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Minho 58/2019 de 11 

de fevereiro ) 

A.4 - Aumentar a área de intervenção das equipas de sapadores florestais 

(% área intervencionada a 50% em 2030 e a 75% em 2050); 

A.5 - Aumentar o nº de equipas de sapadores florestais (nº de equipas – 70 

em 2030 e 70 em 2050); 

A.6 – Implementar ações de formação para as equipas de sapadores 

florestais (nº de ações de formação 2/ano em 2030 e 2/ano em 2050); 

A.7 – Requalificar o equipamento das equipas de sapadores florestais (% de 

equipas de sapadores a 100% em 2030 e 100% em 2050); 

A.8 – Aumentar o nº de ações de fogo controlado em áreas de mato e 

povoamento florestal (área de fogo controlado em 2000 há em 2030 e 5000 há em 

2050) 

A.9 – Apoiar as ações de pastoreio dirigido como instrumento de gestão da 

florestal (área de pastoreio dirigido em 1000 há em 2030 e 2000 há em 2050); 

A.10 – Apoiar intervenções de requalificação da rede viária (% da rede 

viária total a 20% em 2030 e a 40% em 2050); 

A.11 – Monitorizar o cumprimento dos PMDFCI (% de PMDFCI a 100% 

em 2030 e 50% em 2050). 

Regional 

 Plano 

Regional de 

Ordenamento do 

Território (PROT-

Norte) 

 Programa de 

execução do PROT-Norte, 

2009 (páginas 72 a 77) 

Ação/Projeto 2.5.1 - Avaliação do Risco Sísmico em centros históricos - 

descrição Avaliação da vulnerabilidade ao risco sísmico dos centros históricos que, 

dadas as características arquitetónicas e dificuldades de manutenção se revelem 

mais susceptíveis a este tipo de processo (horizonte temporal – 2010, grau de 

prioridade - elevada); 

Ação/Projeto 2.5.2 - Avaliação do risco de incêndio em centros históricos - 

Identificação dos diferentes graus de risco de incêndio nos centros históricos. Esta 

avaliação deve ter em consideração a definição de diferentes níveis de 

perigosidade e definição das intervenções a suscitar no sentido de minorar o grau 

de risco identificado (horizonte temporal – 2010, grau de prioridade - elevada); 

Ação/Projeto 2.5.3 - Avaliação do grau de conservação e manutenção de 

estruturas de barragens não monitorizadas regularmente - inventário e avaliação 

das condições de conservação e manutenção de estruturas de contenção hídrica, 

independentemente do tipo e dimensão. Definição da área afetada por potencial 

onde de cheia decorrente de rotura (horizonte temporal – 2010, grau de prioridade 
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- elevada); 

Ação/Projeto 2.5.4 - Avaliação da perigosidade de cheias em áreas urbanas 

- desenvolver estudos que identifiquem a perigosidade de cheia repentina em meio 

urbano que conduza à definição do tipo de intervenção mitigadora do risco 

(horizonte temporal – 2010, grau de prioridade - elevada); 

Ação/ Projeto 2.5.5 - Avaliação e identificação das áreas de dinâmica 

torrencial - Produzir a cartografia das áreas onde as condições morfológicas, são 

suscetíveis de promover o escoamento torrencial, em episódios de precipitação de 

forte intensidade (horizonte temporal – 2010, grau de prioridade - elevada); 

Ação/ Projeto 2.5.6 - Elaboração da cartografia de risco em sede de PMOT 

- Elaboração da cartografia de risco, com descriminação da suscetibilidade e 

vulnerabilidade às cheias repentinas, progressivas e a movimentos de vertente 

(horizonte temporal – 2010, grau de prioridade - elevada); 

Ação/ Projeto 2.5.7 - Definição dos usos compatíveis para cheia repentina, 

progressiva em sede de PMOT - elaboração de cartas de uso dos solos para as 

áreas inundáveis, compatíveis com o tipo de risco de cheia (horizonte temporal – 

2010, grau de prioridade - elevada); 

Ação/ Projeto 2.5.8 - Criação de sistema de alerta para cheias repentinas em 

ambiente urbano - o sistema deverá identificar os zonamentos de maior 

probabilidade de desenvolvimento deste tipo de processo, identificar a 

vulnerabilidade de cada um, definir as medidas de intervenção, organizar os 

procedimentos de proteção e socorro, bem como desenvolver programas de 

informação e sensibilização. Deverá ser instalado o radar meteorológico do norte 

(horizonte temporal – 2010, grau de prioridade - elevada); 

Acão/ Projeto 2.5.9 - Base de dados da perigosidade associada às indústrias 

e ao armazenamento e circulação de matérias perigosas. Criação de um Sistema de 

Informação Geográfica que identifique e monitorize as o tipo e quantidade de 

matérias perigosas armazenadas e em circulação, em tempo real, bem como a 

localização e informação de todos os tipos de indústrias e atividades que possam 

colocar em perigo as populações e atividades económicas (horizonte temporal – 

2010, grau de prioridade - elevada); 

Ação/ Projeto 2.5.10 - Revisão de planos de emergência e de ordenamento 

em coordenação. A revisão proposta deve centrar-se nas alterações que o 
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ordenamento do território poderá ter na cartografia de risco elaborada (horizonte 

temporal – periodicidade segundo a lei, grau de prioridade - moderada); 

Ação/ Projeto 2.5.11 - Implementação da “Cultura do risco”. 

Desenvolvimento de um programa que permita difundir junto das instituições, 

técnicos e populações as noções associadas ao perigo e ao risco (grau de prioridade 

- moderada); 

Ação/ Projeto 2.5.12 - Desenvolvimento de Sistema de análise e gestão do 

risco ao nível da região Norte. Desenvolvimento de um sistema que integre a 

informação necessária ao desenvolvimento da análise, simulação e gestão da ação 

de proteção e socorro e disponha de informação relevante de apoio à decisão no 

âmbito do planeamento ordenamento do território (horizonte temporal – 2010, 

grau de prioridade - elevada); 

Ação/ Projeto 2.5.13 - Avaliação da vulnerabilidade natural dos recursos 

hídricos subterrâneos à contaminação antrópica na Região Norte - Avaliação e o 

estudo da vulnerabilidade intrínseca dos aquíferos à contaminação através de 

metodologias adaptadas às especificações hidrogeológicas da área da região Norte. 

Reconhecimento, definição e caracterização das massas de água subterrânea, com 

base em modelos conceptuais de funcionamento hidráulico. Levantamento e 

caracterização sistemática de focos potenciais de contaminação e avaliação do seu 

impacto na qualidade das águas subterrâneas. Identificação de zonas em risco. 

Definição de estratégias para a sua proteção e remediação. Elaboração de 

cartografia digital e Integração da informação em bases de dados SIG (horizonte 

temporal – 2009-2015, grau de prioridade - 1). 

 


