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1. Introdução 
Os riscos naturais e tecnológicos constituem ameaças constantes para o dia-a-dia da 
população. A necessidade de precaver e mitigar os riscos levou a Câmara Municipal de 
Alvito a proceder à elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
(PMEPC). 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito é um plano geral elaborado 
para enfrentar a generalidade das situações de acidente grave ou catástrofe que possam 
vir a ocorrer no Município de Alvito, definindo as orientações relativamente ao modo de 
atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de 
proteção civil. 

O PMEPC não é um documento definitivo, sendo obrigatório proceder à sua revisão no 
mínimo bienalmente, conforme descrito no artigo 6º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de 
julho. No entanto, sempre que existam alterações pertinentes fruto da sua aplicação 
prática em exercícios ou em situações reais de emergência, ou pela perceção de novos 
riscos, pela identificação de novas vulnerabilidades, pela existência de informações 
decorrentes de novos estudos ou relatórios de carácter técnico e científico, pela mudança 
dos meios e recursos disponíveis, pela alteração dos contatos das diversas entidades 
envolvidas no plano ou por mudanças do quadro legislativo em vigor, deve proceder-se à 
sua atualização. 

Os acidentes rodoviários, acidentes/ incêndios industriais, incêndios florestais, 
movimentos de vertente, cheias e inundações, colapso de edifícios e colapso de 
estruturas são alguns dos riscos com maior probabilidade de ocorrência e com 
consequências mais gravosas. 

O Diretor do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito é o Presidente da 
Câmara Municipal, ou o Vereador com competência delegada na área da proteção civil, a 
quem compete, em caso de acidente grave ou catástrofe, coordenar todas as operações 
de proteção civil na área do Município, de modo a atenuar ou restabelecer as condições 
normais de vida. 

Neste sentido, o presente Plano constitui um documento flexível, dinâmico e de fácil 
consulta, identificando claramente as situações de risco e apontando um conjunto de 
soluções de emergência a partir dos meios e recursos existentes no Município de Alvito. 
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2. Âmbito de Aplicação 
De acordo com o definido na Lei de Bases de Proteção Civil, o presente Plano tem um 
âmbito de aplicação territorial correspondente a todo o Município de Alvito (figura 1) e 
respetivas freguesias (Alvito e Vila Nova da Baronia). 

 
Figura 1. Âmbito de Aplicação do PMEPC de Alvito 

Quanto à sua finalidade o PMEPC de Alvito é um documento de carácter geral e identifica 
os riscos de origem natural ou de ação antrópica com probabilidade de ocorrência 
significativa no Município dos quais podem resultar acidentes graves ou catástrofes que 
afetem populações, património edificado, ambiente e atividades socioeconómicas. 

Este Plano, é um conjunto organizado de documentos, que com base na situação 
concreta do concelho e dos riscos naturais ou tecnológicos a que está sujeito e que 
possam ocorrer, define e clarifica missões e fortalece a estrutura global da autarquia no 
desempenho das atividades de Proteção Civil. 

O Município está sujeito a diversos riscos inerentes a situações de acidente grave ou 
catástrofe. Neste sentido, o presente Plano destina-se a prevenir os seguintes riscos: 

 Riscos Naturais 

o Movimentos de massa em vertentes; 

o Cheias e inundações (urbanas, rápidas e progressivas); 
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o Risco sísmico; 

o Risco de secas; 

o Ondas de calor; 

o Vagas de frio. 

 Riscos Tecnológicos 

o Acidentes rodoviários; 

o Acidentes ferroviários; 

o Acidentes no transporte de mercadorias perigosas; 

o Acidentes aéreos; 

o Colapso de estruturas (túneis, pontes e outras infraestruturas); 

o Cheias e inundações por rotura de barragens; 

o Acidentes industriais; 

o Incêndios urbanos. 

 Riscos Mistos 

o Incêndios florestais; 

o Degradação e contaminação de aquíferos e águas superficiais. 

Importa, pois, evitar que os acidentes graves ou catástrofes ocorram derivados de 
contingências de origem natural ou tecnológica, pela falta de medidas de prevenção e 
preparação adequadas a que conduz um planeamento coerente e eficaz. 

Assim o PMEPC analisa as causas desses eventos e avalia as suas consequências com vista 
a contribuir para a definição de cenários de acidentes, para a formulação de medidas 
destinadas à redução de riscos e para o estabelecimento de estratégias de intervenção 
destinadas a minimizar as consequências da sua ocorrência. 
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3. Objetivos Gerais 
O PMEPC constitui-se como uma plataforma para responder organizadamente aos danos 
provocados por situações de acidente grave ou catástrofe, definindo a estrutura de 
Coordenação, Direção, Comando e Controlo, regulando a forma como é assegurada a 
coordenação entre as diferentes entidades a envolver nas operações. 

A Lei n.º 27/2006, de 3 de julho - Lei de Bases de Proteção Civil - no n.º 1 do artigo 50º, 
define que os Planos de Emergência são elaborados de acordo com as diretivas emanadas 
da Comissão Nacional da Proteção Civil e estabelecerão, nomeadamente: 

a) A tipificação dos riscos; 

b) As medidas de prevenção a adotar; 

c) A identificação dos meios e recursos mobilizáveis, em situação de acidente grave 
ou catástrofe; 

d) A definição das responsabilidades que incumbem aos organismos, serviços e 
estruturas, públicos ou privados, com competências no domínio da proteção civil; 

e) Os critérios de mobilização e mecanismos de coordenação dos meios e recursos, 
públicos ou privados, utilizáveis; 

f) A estrutura operacional que há-de garantir a unidade de direção e o controlo 
permanente da situação. 

O presente Plano tem os seguintes objetivos gerais: 

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

ii) Planear com as entidades e agentes de proteção civil as ações de proteção civil e 
socorro; 

iii) Promover estratégias que assegurem a continuidade e a manutenção da 
assistência e possibilitem a reabilitação, com a maior rapidez possível, do 
funcionamento dos serviços públicos e privados essenciais e das infraestruturas 
vitais, de modo a limitar os efeitos da ocorrência; 

iv) Elaborar planos regulares de treinos e exercícios, de carácter setorial ou global, 
destinados a testar o PMEPC, permitindo a sua atualização; 

v) Promover junto das populações ações de sensibilização para a autoproteção, 
tendo em vista a sua preparação e envolvimento na estrutura de resposta à 
emergência especialmente nos habitantes ou utilizadores de infraestruturas 
existentes na área de risco mais elevado.  
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4. Enquadramento Legal 
O PMEPC de Alvito foi elaborado em conformidade com os diplomas legais em vigor na 
área da proteção civil, nomeadamente: 

Legislação Estruturante 

Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio - Altera o modelo de organização da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). 

Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio - Procede à segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, 
de 30 de novembro, que institui o Sistema Integrado de Operações de Proteção e 
Socorro (SIOPS). 

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

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

Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro -  Estabelece o enquadramento institucional 
e operacional da proteção civil no âmbito municipal, organização dos serviços 
municipais de proteção civil e competências do comandante operacional 
municipal. 

Lei n.º 27/2006, de 3 de julho - A Lei de Bases de Proteção Civil define os 
princípios, os objetivos e as orientações para a atividade de Proteção Civil. 

Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho- O Sistema Integrado de Operações de 
Proteção e Socorro (SIOPS), conforme definido em diploma próprio, é o conjunto 
de estruturas, normas e procedimentos 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. 

Legislação Específica 

Resolução n.º 25/2008, de 18 de julho da Comissão Nacional de Proteção Civil – 
Define os critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de 
planos de emergência de proteção civil.  
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5. Antecedentes do Processo de Planeamento 
A historicidade de acontecimentos resultantes do processo de planeamento de 
emergência, está resumida à inexistência de qualquer documento similar ao agora 
elaborado.  

Importa referir, embora possam ter ocorrido exercícios ocasionais, não existe um registo 
histórico de exercícios no âmbito do planeamento de emergência ao nível municipal.  

O presente plano foi elaborado, com base na legislação em vigor e em cumprimento com 
a Resolução n.º 25/2008 da Comissão Nacional de Proteção Civil, Diretiva relativa aos 
critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de 
emergência de proteção civil, de 18 de julho de 2008. Foram ainda identificados e 
atualizados os meios e recursos existentes no concelho. 

Relativamente ao Processo de Consulta Pública: em reunião de Câmara de 30 de junho 
de 2014, foi deliberado realizar a consulta pública das Partes I, II, III e secção I da Parte IV 
do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito. O período de consulta de 
pública teve início a 14 de julho de 2014, data de publicação do Edital n.º 48, e terminou a 
25 de Agosto de 2014. As partes públicas do plano estiveram disponíveis no Balcão Único 
da Câmara Municipal de Alvito, no horário normal de expediente (9H00 - 12H30; 14H00 - 
17:30), e na página da Câmara Municipal em http://www.cm-alvito.pt. Foram ainda 
realizadas duas sessões de apresentação pública do Plano, uma em Alvito e outra em Vila 
Nova da Baronia nos dias 22 e 23 de julho, respetivamente. No período de consulta 
pública não foi apresentada qualquer sugestão ou observação. 

No que concerne ao Parecer da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC): em 
reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Alvito, realizada a 30 de setembro de 
2014, na Sala de Reuniões da Biblioteca Municipal de Alvito e nos termos do nº 5 do 
artigo 4º da Diretiva anexa à Resolução 25/2008, foi deliberado por unanimidade emitir 
parecer favorável à proposta de Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Alvito a remeter à Autoridade Nacional de Proteção Civil para instrução do processo de 
aprovação a ser submetido à Comissão Nacional de Proteção Civil. 
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6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e 
Ordenamento do Território 

A política de ordenamento do território e de urbanismo assenta no sistema de gestão 
territorial, que se organiza, num quadro de interação coordenada, em três âmbitos: 
nacional, regional e municipal. 

Os diversos instrumentos de planeamento e ordenamento do território quando aplicados 
de forma responsável e rigorosa potenciam o ordenamento e contribuem para reduzir a 
probabilidade de ocorrências de riscos naturais e tecnológicos.  

 
Figura 2. Instrumentos de Gestão Territorial 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito foi elaborado sem descorar a 
interligação necessária com os instrumentos de planeamento e ordenamento do 
território, ou seja, respeita todas as referências emanadas ao nível nacional, regional e 
municipal. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito articula-se principalmente 
com: 
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Plano Diretor Municipal de Alvito (PDM) 

O Plano Diretor Municipal de Alvito constitui um instrumento de natureza regulamentar 
que rege a ocupação, uso e transformação do solo na área do Município. O PDM tem 
como objetivo estabelecer uma estrutura espacial do território municipal assentando na 
classificação do solo e índices urbanísticos. 

 O Plano Diretor Municipal de Alvito é constituído por três documentos que foram tidos 
em consideração na elaboração do PMEPC de Alvito. A saber:  

 o regulamento, que agrupa as condições legais que devem ser cumpridas na 
ocupação do solo municipal; 

 a planta de ordenamento que representa o modelo de estrutura espacial do 
território municipal de acordo com os sistemas estruturantes e a classificação e 
qualificação dos solos, e também as unidades operativas de planeamento e gestão 
definidas; 

 a planta de condicionantes que identifica as servidões e restrições de utilidade 
pública em vigor que possam constituir limitações ou impedimentos a qualquer 
forma específica de aproveitamento. 

Em futuras revisões do PDM, o mesmo deverá incluir a informação georreferenciada 
constante do PMEPC relativa às áreas de risco e/ ou relevância operacional (afetas à 
proteção civil de modo a que as mesmas sejam consideradas nas ações de ocupação do 
território. 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alvito (PMDFCI) contém as 
ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de 
prevenção, inclui a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes 
entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios, visando operacionalizar 
ao nível local e municipal, as normas contidas na legislação de DFCI, nomeadamente do 
Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho no ponto 1 do Artigo 10.º 

O PMDFCI articula-se com o PMEPC de Alvito através da inclusão de informação e 
regulamentação relativa ao risco de incêndio florestal. 

Plano Operacional Municipal (POM) 

O Plano Operacional Municipal de Alvito define e estabelece as competências dos agentes 
de defesa da floresta contra incêndios, garantindo assim a operacionalização e articulação 
entre todas as entidades a nível municipal e/ ou intermunicipal contribuindo para a 
diminuição do número de ocorrências e de área ardida. 
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O POM enquanto instrumento de operacionalização deve procurar uma articulação 
estrita com o PMDFCI e PMEPC. A atualização anual do POM deve ter repercussão 
imediata no PMEPC no que se refere à alteração dos meios e recursos disponíveis e dos 
contatos das diversas entidades envolvidas. 

Outros Instrumentos de Planeamento 

Além dos Planos referidos anteriormente, o Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil de Alvito articula-se ainda com: 

 Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Beja; 

 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Viana do Alentejo; 

 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alcácer do Sal; 

 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ferreira do Alentejo; 

 Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Cuba. 

Esta articulação prende-se não só com as estratégias de intervenção e prevenção 
previstas, mas também com os meios materiais e humanos disponíveis e a análise de 
riscos. A articulação com os PMEPC dos concelhos adjacentes terá em conta a segurança 
dos aglomerados populacionais que se localizam nos limites administrativos e que 
carecem de infraestruturas de apoio, as quais podem ser complementadas com os meios 
disponíveis no concelho vizinho. 
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7. Ativação do Plano 
A ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito deve ser 
efetuada apenas em casos de iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes, 
que pela sua dimensão e gravidade justifiquem o acionamento de meios públicos e 
privados  para fazer face às situações de acidente grave ou catástrofe. 

Com a ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito pretende-se 
assegurar a atuação e colaboração das várias entidades intervenientes, garantindo uma 
mobilização rápida e eficiente dos meios e recursos de proteção civil, garantindo desta 
forma uma maior eficácia na execução das ordens e procedimentos previamente 
definidos. 

 

7.1. Competência para Ativação do Plano 

Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, a entidade que detém a competência para 
ativação do PMEPC, quando a natureza do acidente grave ou catástrofe assim o justificar, 
é a CMPC, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 40º, associado ao n.º 2 do artigo 38º.  

 
Figura 3. Processo de Ativação do PMEPC 

Os meios a utilizar para publicitação da ativação do Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil são os seguintes: 

 Site da Câmara Municipal de Alvito (http://www.cm-alvito.pt); 

 Órgãos de Comunicação Social (Rádio Voz da Planície, Radio Pax, Jornal Correio 

Alentejo, Jornal Diário do Alentejo, etc.); 

 Editais. 

Por razões de celeridade do processo a ativação do PMEPC poderá ser deliberada com 
uma composição reduzida da CMPC sendo posteriormente sancionada pelo plenário da 
CMPC. 

Ocorrência ou 
iminência de 
ocorrência de 
acidente grave 
ou catástrofe

Convocação da 
CMPC por parte 
do Presidente 

da Câmara 
Municipal

Ativação do 
PMEPC por 

parte da CMPC

Publicação da 
ativação do 

PMEPC
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A ativação e desativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito 
será comunicada ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e aos municípios 
adjacentes. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil é desativado pelo Diretor do Plano 
após audição da CMPC. No entanto, a sua desativação é efetuada apenas quando estiver 
garantida a segurança das populações, as condições mínimas de normalidade, e através 
dos mesmos meios utilizados para a ativação do plano. 

 

7.2. Critérios para a Ativação do Plano 

Os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil são ativados quando existe a 
necessidade de adotar medidas excecionais de prevenção e resposta que não estejam 
expressas na atividade normal de proteção civil, ou seja, na iminência ou ocorrência de 
um acidente grave ou catástrofe da qual se prevejam danos elevados para as populações, 
bens e ambiente. 

Embora, dada a transversalidade dos riscos considerados num Plano Municipal de  
Emergência de Proteção Civil, seja difícil a definição de parâmetros universalmente 
aceites e coerentes, consideramos que os critérios que permitem apoiar a decisão de 
ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil são suportados na 
conjugação do grau de intensidade das consequências negativas das ocorrências, ou seja, 
o grau de gravidade com o grau de probabilidade de consequências negativas (Diretiva 
Operacional Nacional N.º 1/ANPC/2007, de 16 de maio). 

Os critérios a considerar para a ativação do Plano são os seguintes: 

 
Figura 4. Critérios para Ativação do Plano 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 19 

 

Neste sentido, apresentamos de seguida um esquema que representa os mecanismos e 
as circunstâncias que fundamentam a ativação do Plano: 

Grau de Gravidade 

Gravidade Descrição 

Acentuada 

 Número elevado de feridos e hospitalizações; 
 Número elevado de retirada de pessoas por um período superior a 

24 horas; 
 Vítimas mortais; 
 Recursos externos exigidos para suporte ao pessoal de apoio; 
 Danos significativos que exigem recursos externos; 
 Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços 

indisponíveis; 
 Alguns impactos na comunidade com efeitos a longo prazo; 
 Perda financeira significativa e assistência financeira necessária. 

Crítica 

 Situação crítica; 
 Grande número de feridos e hospitalizados; 
 Retirada em grande escala de pessoas por uma duração longa; 
 Significativo número de vítimas mortais. Pessoal de apoio e 

reforço necessário; 
 A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte 

significativo; 
 Impacto ambiental significativo e/ou danos permanentes. 

Quadro 1. Circunstâncias que Fundamentam a Ativação do PMEPC (Grau de Gravidade) 

 

Grau de Probabilidade 

Probabilidade Descrição 

Confirmada  Ocorrência real verificada. 

Elevada 

 É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias; 
 Nível elevado de incidentes registados; 
 Fortes evidências; 
 Forte probabilidade de ocorrência de um evento; 
 Fortes razões para ocorrer; 
 Pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 

Quadro 2. Circunstâncias que Fundamentam a Ativação do PMEPC (Grau de Probabilidade) 
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8. Programa de Exercícios 
De modo a garantir a permanente operacionalidade do PMEPC e avaliação dos 
pressupostos nele contidos, serão realizados exercícios com periodicidade mínima bienal 
(uma vez em cada dois anos), os quais poderão envolver o teste da totalidade ou apenas 
de parte do Plano. 

Existem dois tipos de exercícios que podem ser efetuados: 

 Comand Post Exercise (CPX), que se realizam em contexto de sala de 
operações e tem como objetivos testar o estado de prontidão e a 
capacidade de resposta e de mobilização de meios das diversas entidades 
envolvidas nas operações de emergência; 

 Live Exercise (LivEx), que é um exercício de ordem operacional, no qual se 
desenvolvem missões no terreno, com meios humanos e equipamento, 
permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as capacidades de 
execução das entidades envolvidas. 

Tais exercícios serão alternadamente do tipo CPX ou LivEX. 

Após aprovação de Revisão do Plano será realizado um exercício no prazo máximo de 180 
dias.  

No final de cada exercício deverá ser feito um "debriefing" para avaliar os resultados 
operacionais com o objetivo de identificar as principais ações efetuadas, e em particular, 
os aspetos a melhorar na próxima ocorrência/ exercício do género. 

A capacidade de enfrentar e recuperar de uma situação de emergência é diretamente 
proporcional ao grau de preparação dos diversos intervenientes. Assim, importa aqui 
abordar, para os diversos tipos de riscos, quer sejam de origem natural quer sejam de 
origem tecnológica, qual o tipo de preparação a adotar, nomeadamente, identificando os 
vários exercícios tipo.  

Nestes exercícios, são simuladas situações de acidente grave ou catástrofe a diferentes 
escalas, tendo como objetivo avaliar no terreno a capacidade de mobilização, interação e 
cooperação entre as várias entidades com responsabilidade ao nível da proteção civil que 
intervirão no teatro de operações. 

No âmbito das competências de Proteção Civil, a realização de exercícios poderá ser 
convocada pelo Presidente da Câmara ou pela Comissão Municipal de Proteção Civil. 

Na realização de exercícios relacionados com a ativação do PMEPC de Alvito, existem 
objetivos que são transversais, permitindo, uma avaliação, análise e melhoria contínuas.  
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Alguns desses objetivos são: 

 Avaliar a articulação entre a CMPC; 

 Definir uma estrutura de meios humanos e materiais para fazer face à 
emergência; 

 Estabelecer procedimentos para agilizar a gestão e coordenação de meios; 

 Avaliar, analisar e melhorar a operacionalidade e eficácia dos recursos humanos e 
materiais; 

 Avaliar zonas de risco, identificando pontos críticos e nevrálgicos relativamente ao 
acesso terrestre e aéreo bem como a possível obstrução dos mesmos e à 
propensão para a queda de escombros; 

 Testar, avaliar e prever qual o tipo de apoio administrativo, de telecomunicações, 
apoio à subsistência e apoio a transportes no local, bem como a sua eficiência; 

 Verificar a adequabilidade dos meios e equipamentos aos diferentes tipos de 
emergência; 

 Avaliar as necessidades de formação e de realização de novos exercícios. 

O quadro seguinte descreve os tipos de risco e as entidades envolvidas nos possíveis 
exercícios a realizar no âmbito do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Alvito: 

Tipo de Risco Meios Materiais Entidades a 
Envolver 

Tipo de 
Exercício 

Cheias e 
Inundações 

Bombas de média e elevada capacidade fixas e móveis, 
viaturas todo o terreno, cisternas, ambulâncias e 
sistemas de comunicação, meios aquáticos de 
superfície. 

Bombeiros, GNR, 
SMPC, INEM. LivEX 

Movimentos de 
Vertente 

Máquinas industriais, tratores e viaturas basculantes, 
material de desencarceramento; ambulâncias; 
material de escoramento; 

Bombeiros, GNR, 
SMPC, INEM. LivEX 

Incêndios 
Urbanos 

Veículos de combate a incêndios e ambulâncias. Bombeiros, GNR, 
SMPC, INEM. LivEX 

Acidentes 
Industriais 

Ambulâncias e veículos de combate a incêndios; 
espumífero. 

Bombeiros, GNR, 
SMPC, INEM. LivEX 

Incêndios 
Florestais 

Meios aéreos, veículos de combate a incêndios 
florestais, máquinas industriais e agrícolas, viaturas de 
transporte de equipamentos e autotanques. 

Bombeiros, GNR, 
SMPC. LivEX 

Acidentes 
Rodoviários 

Ambulâncias, veículo de desencarceramento, 
máquinas industriais e reboques. 

Bombeiros, GNR, 
INEM, SMPC. LivEX 

Transporte de 
Mercadorias 

Perigosas 

Ambulâncias, veículo de desencarceramento, 
máquinas industriais e reboques, espumífero e 
material para limpeza das estradas. 

Bombeiros, GNR, 
INEM; SMPC. LivEX 

Secas Cisternas de abastecimento de água, unidade móvel 
de armazenamento de água. 

GNR; INEM; 
Bombeiros. LivEX 

Colapso de 
Estruturas 

Meios de estabilização de edifícios e maquinaria para 
remoção de destroços, máquinas industriais, camiões. 

GNR; INEM; 
Bombeiros; SMPC LivEX 

Quadro 3. Exercícios a Realizar no Concelho de Alvito  
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Os exercícios indicados anteriormente têm os seguintes objetivos: 

Tipo de Risco Objetivos 

Cheias e 
Inundações 

 Testar a capacidade de bombeamento em zonas inundadas e avaliar a capacidade de bombeamento 
de águas com lamas; 

 Avaliar o acesso de meios terrestres e aquáticos de superfície de e para os locais inundados; 
 Avaliar e testar a capacidade de evacuação de pessoas ao nível dos meios de transporte e 

acessibilidades; 
 Avaliar a rapidez da ativação dos meios necessários para operacionalizar centros de acolhimento 

temporário e a eficiência da organização do acolhimento. 

Movimentos 
de Vertente 

 Verificar a eficiência dos meios materiais e humanos, sua mobilização para os locais definidos e 
capacidade de remoção e estabilização de terras e redireccionamento de águas; 

 Testar a capacidade de bombeamento em zonas inundadas e avaliar a capacidade de bombeamento 
de águas com lamas. 

Incêndios 
Urbanos 

 Verificar os acessos a edifícios por parte dos bombeiros; 
 Simulação de operações de evacuação e socorro a vítimas com teste de percursos alternativos com 

registo dos tempos obtidos e avaliação da quantidade de meios a empenhar de forma a pôr cobro às 
diferentes situações de acidente grave ou catástrofe; 

 Avaliar e testar a rede de pontos de água urbanos; 
 Testar o dimensionamento dos caminhos de saída para evacuação de acordo com o porte do edifício 

e o tipo de ocupação; 
 Avaliar a localização e o funcionamento dos sistemas de ventilação para os caminhos de evacuação 

nos edifícios. 

Acidentes 
Industriais 

 Testar a capacidade para detetar e identificar substâncias químicas e riscos radiológicos; 
 Avaliar a capacidade de fazer análises quantitativas de substâncias químicas industriais tóxicas 

comuns e agentes de guerra química reconhecidos; 
 Avaliar a capacidade de recolha de amostras, manipulação e preparação de amostras químicas; 
 Aplicar modelos científicos adequados à previsão dos perigos a monitorizar; 
 Apoiar a redução imediata dos riscos: contenção do perigo; neutralização do perigo; assistência 

técnica e outras equipas. 

Incêndios 
Florestais 

 Testar a capacidade de bombeamento para fornecimento de água destinada a apoiar o combate a 
incêndios; 

 Avaliar a capacidade dos meios aéreos executarem operações contínuas; 
 Testar o equipamento de comunicações entre as equipas no terreno, meios aéreos e terrestres e 

posto de comando. 

Acidentes 
Rodoviários 

 Testar a utilização de equipamentos (remoção mecânica) e de substâncias dispersantes no caso de 
se tratar de derrames de petróleo e seus derivados; 

 Testar a eficiência de deslocação dos meios terrestres de emergência; 
 Avaliar e testar a capacidade de remoção e estabilização de estruturas; 
 Avaliar e testar a capacidade de trasfega de materiais perigosos para reservatórios/ cisternas em 

caso de comprometimento da integridade estrutural do reservatório inicial; 
 Testar a limpeza e neutralização de substância perigosas na zona afetada, e testar a rapidez do seu 

isolamento. 

Transporte de 
Mercadorias 

Perigosas 

 Testar a utilização de equipamentos (remoção mecânica) e de substâncias dispersantes no caso de 
se tratar de derrames de petróleo e seus derivados; 

 Testar a eficiência de deslocação dos meios terrestres de emergência; 
 Avaliar e testar a capacidade de trasfega de materiais perigosos para reservatórios/ cisternas em 

caso de comprometimento da integridade estrutural do reservatório inicial; 
 Testar a limpeza e neutralização de substâncias perigosas na zona afetada, e testar a rapidez do seu 

isolamento. 
 Avaliar e testar a eficiência e disponibilidade da maquinaria e dos fatos especiais de 

descontaminação. 

Secas 
 Avaliar e testar a eficácia do abastecimento de água com auxílio de unidades fixas (tanques a 

localizar em locais estratégicos) e/ ou móveis no que se refere à sua localização e capacidade de 
abastecimento. 

Colapso de 
Estruturas 

 Verificar a eficiência dos meios materiais e humanos, sua capacidade de mobilização para os locais 
definidos e capacidade de remoção e estabilização de terras/ edifícios; 

 Verificar o isolamento dos edifícios a colapsar, bem como o corte das vias de acesso aos mesmos; 
 Avaliar as ações de busca técnica e/ ou busca com cães. 

Quadro 4. Objetivos dos Exercícios a Realizar no Concelho de Alvito  
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Parte II – Organização da Resposta 
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1. Conceito de Atuação 
O Conceito de Atuação visa estabelecer os princípios orientadores a aplicar numa 
operação de emergência de proteção civil, definindo a missão, tarefas e 
responsabilidades dos diversos agentes, organismos e entidades intervenientes e 
identificando as respetivas regras de atuação. Em ordem a assegurar a criação de 
condições favoráveis ao empenhamento, rápido e eficiente, dos recursos disponíveis e 
tipificar as medidas a adotar para resolver ou atenuar os efeitos decorrentes de um 
acidente grave ou catástrofe. 

No uso das competências e responsabilidades que legal e constitucionalmente são 
atribuídas ao Presidente da Câmara Municipal de Alvito no âmbito da Direção e 
Coordenação das operações de proteção civil, na iminência ou ocorrência de Acidente 
Grave ou Catástrofe, com intervenção municipal, é sua intenção: 

a. Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, as 
ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 
adequadas a cada caso; 

b. Declarar a situação de alerta de âmbito municipal; 

c. Dirigir de forma efetiva e permanente os SMPC, tendo em vista o 
cumprimento dos planos e programas estabelecidos e a coordenação das 
atividades a desenvolver no domínio da proteção civil, designadamente em 
operações de socorro e assistência, com especial relevo em situações de 
alerta, contingência e calamidade; 

d. Solicitar ao Comandante Operacional Distrital a participação ou colaboração 
das Forças Armadas, nos termos do artigo 53.º da Lei Orgânica n.º 1/2011, de 
30 de novembro;  

e. Exercer as demais competências que lhe advenham da lei ou regulamento no 
âmbito da proteção civil municipal. 

Para a prossecução das suas funções de responsável municipal da política de proteção 
civil, o Presidente da Câmara Municipal de Alvito é apoiado por uma estrutura composta 
pela Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), Serviço Municipal de Proteção Civil 
(SMPC), Comandante Operacional Municipal (COM) e pelos restantes agentes de 
proteção civil de âmbito municipal (quadro 6).  

Perante uma situação de acidente grave ou catástrofe é de imediato desencadeado um 
conjunto de ações que permitam criar condições favoráveis ao empenhamento rápido e 
eficiente dos recursos disponíveis, com o intuito de resolver ou minimizar os efeitos 
decorrentes do acidente grave ou catástrofe. 
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Quadro 5. Estrutura Inicial de Resposta 

 

1.1.  Comissão Municipal de Proteção Civil 

 À Comissão Municipal de Proteção Civil - CMPC, presidida pelo Presidente da Câmara, 
cumpre assegurar a criação das condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente 
e coordenado não só de todos os meios e recursos disponíveis no Município, como 
também dos meios de reforço que venham a ser necessários para ocorrer às situações de 
acidente grave ou catástrofe, incluindo as ações de prevenção, procurando assim garantir 
condições para prevenir riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos e socorrer as pessoas 
em perigo. 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
Composição 

Presidente da Câmara Municipal de Alvito; 
Comandante Operacional Municipal (COM); 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alvito; 
Comandante do Posto da GNR de Alvito; 
Autoridade de Saúde do Concelho; 
Coordenador da Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP); 
Instituto da Segurança Social - Serviço Local 
Presidente da Junta de Freguesia de Alvito; 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia. 

Quadro 6. Composição da CMPC de Alvito 

 

 

 

 

 

 

Estrutura 
Inicial de 
Resposta 

INTERVENIENTES ATRIBUIÇÕES 

Presidente da Câmara Municipal de Alvito 
Convoca e preside a CMPC; 
Propõe a ativação do PMEPC. 

Comissão Municipal de Proteção Civil Determina o acionamento do PMEPC. 

Comandante Operacional Municipal Assume a coordenação das operações de 
socorro. 

Serviço Municipal de Proteção Civil Disponibiliza a informação necessária. 

Comandante das Operações de Socorro Responsável por comandar as operações 
no teatro de operações. 

Agentes de Proteção Civil, Organismos e 
Entidades de Apoio Executam funções específicas. 
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COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
Competências 

Acionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência, acompanhar a sua execução, 
remetê-lo para aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil; 
Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam 
desenvolvidas por entidades públicas ou privadas; 
Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique; 
Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, ao nível 
municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios 
necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil; 
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo 
os órgãos de comunicação social. 

Quadro 7. Competências da CMPC de Alvito 

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
Local de Funcionamento 

Biblioteca Municipal Luís de Camões 

Morada 
Largo do Relógio nº. 1, 
7920-022 Alvito 
Portugal 
 

Telefone 284 480 800 
E-mail geral@cm-alvito.pt 

Local Alternativo de Funcionamento 
Bombeiros Voluntário de Alvito 

Morada 
Avenida dos Bombeiros Voluntários 
7920-011 
Alvito 

Telefone 284 480 780 
E-mail bvalvito-comando@sapo.pt 

Quadro 8. Contatos e Local de Funcionamento da CMPC de Alvito 
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2. Execução do Plano 
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil define a organização geral das 
operações de proteção civil, de modo a assegurar a criação das condições favoráveis ao 
empenhamento rápido, eficiente e coordenado, de todos os meios e recursos disponíveis, 
bem como dos meios de reforço externos que venham a ser obtidos. No desencadear do 
processo de execução do PMEPC de Alvito, terão de se efetuar e verificar os seguintes 
procedimentos: 

 
Figura 5. Procedimentos de Execução do PMEPC 

A declaração da situação de alerta e a convocação da CMPC são da competência do 
Presidente da Câmara Municipal de Alvito (Diretor do Plano). O Diretor do Plano ou o seu 
substituto legal assume a direção das atividades de proteção civil, nos termos da lei e 
preside a CMPC, competindo-lhe assegurar a conduta da mesma. Sempre que o Diretor 
do Plano considere útil, reúne com os Coordenadores das Áreas de Intervenção 
(Administração de Meios e Recursos, Logística, Comunicações, Gestão da Informação, 
Manutenção da Ordem Pública, Serviços Médicos e Transporte de Vítimas, Socorro e 
Salvamento, Serviços Mortuários) com a finalidade de tomarem decisões. 

A execução do Plano compreende duas fases distintas: a fase de emergência e a fase de 
reabilitação. A primeira fase tem por objetivo executar as ações de resposta e a segunda 
as ações e medidas de recuperação destinadas à reposição urgente da normalidade. 

Presidente da Câmara

CMPC

SMPC

COM

Administração 
de Meios e 
Recursos

Logística Manutenção da 
Ordem Pública

Serviços 
Médicos e 

Transporte de 
Vítimas

Comunicações Gestão da 
Informação

Socorro e 
Salvamento

Serviços 
Mortuários

Procedimentos 
de Evacuação

 

Figura 6. Estrutura da Proteção Civil de Alvito e Respetivas Áreas de Atuação 

Acidente grave ou 
catástrofe (ocorrência ou 
iminência de ocorrência)

Declaração ou 
não da situação 

de Alerta

Convocação da 
CMPC

Ativação do 
PMEPC
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2.1. Fase de Emergência 

Na “Fase de Emergência”, pretende-se promover a avaliação e compatibilização das 
tarefas inter-relacionadas, preparar as operações de proteção civil a desencadear e 
estabelecer as prioridades a atribuir aos pedidos recebidos, em função das informações 
disponíveis. Nesta fase, o Diretor do Plano pode convocar para a reunião coordenadores, 
técnicos ou delegados de outras entidades ou organismos, tendo em conta a tipologia do 
risco em questão e cuja competência seja essencial para a tomada de decisão sobre a 
conduta das operações de socorro. 

Assim, as ações imediatas a adotar para a proteção de pessoas, bens e ambiente, no 
sentido de criar resposta sustentada às solicitações decorrentes de situação grave ou 
catástrofe são: 

 Convocar de imediato a CMPC, para acompanhamento da evolução da situação, 
recorrendo aos meios e contatos permanentemente atualizados (em IV-III-2) ao 
seu dispor, através de SMS, telefone, correio eletrónico, fax ou presencialmente; 

 Difundir, de forma reservada pelos coordenadores das Áreas de Intervenção, a 
informação obtida; 

 Mobilizar prioritariamente os meios e recursos do setor público, tendo em 
consideração fatores como a localização dos recursos face ao local de sinistro, 
disponibilidade e eficácia dos mesmos; 

 Colocar, se e quando possível, de acordo com o planeamento existente e da forma 
mais adequada à previsão disponível, os meios humanos e materiais nos locais 
mais favoráveis para a sua rápida intervenção; 

 Solicitar o apoio da Unidade Orgânica de Ação Social, Educação, Bibliotecas, 
Cultura, Comunicação e Imagem, Turismo, Desporto e Juventude que passa a ser o 
elo de ligação com os Órgãos de Comunicação Social devidamente credenciados, 
assumindo a responsabilidade pela divulgação da informação disponível, 
difundindo comunicados, bem como avisos e medidas de autoproteção às 
populações e promovendo se necessário conferências de imprensa; 

 Minimizar as perdas de vidas, bens e agressões ao meio ambiente; 

 Promover a evacuação primária e secundária de feridos e doentes e a prestação 
dos cuidados médicos essenciais, às populações das áreas afetadas; 

 Proceder aos deslocamentos, alojamento temporário e realojamento de 
populações que a situação de emergência imponha; 

 Garantir assistência e bem-estar às populações e promover a reunião de famílias; 

 Acionar os pedidos de meios e reforços das diversas entidades, nos termos da lei; 
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 Assegurar o transporte de pessoas, bens, água potável e combustíveis; 

 Promover a salvaguarda do património histórico e cultural; 

 Promover as ações de mortuária adequadas à situação; 

 Repor tão breve quanto possível, os serviços públicos essenciais e as vias de 
comunicação; 

 Manter informado o CDOS de Beja. 
 

2.2. Fase de Reabilitação 

 A fase de reabilitação caracteriza-se pelo conjunto de ações e medidas de recuperação 
destinadas à reposição urgente da normalização das condições de vida das populações 
atingidas, ao rápido restabelecimento das infraestruturas e dos serviços públicos e 
privados essenciais. 

Outras situações a considerar são o estabelecimento de condições para o regresso das 
populações, bens e animais deslocados, a inspeção de edifícios e estruturas e a remoção 
de destroços ou entulhos. Assim, pretende-se: 

 Promover as medidas adequadas ao desenvolvimento de planos gerais de 
reabilitação estrutural e infraestrutural de âmbito municipal, no todo ou em parte, 
nas áreas humana, social, económica, de serviços e outras, de modo a 
restabelecer as condições de vida normais das populações nas zonas afetadas, ou 
seja, adotar as medidas necessárias à urgente normalização da vida das 
populações atingidas, procedendo ao restabelecimento, o mais rápido possível, 
dos serviços públicos essenciais, fundamentalmente os relativos ao abastecimento 
de água e energia; 

 Promover ao levantamento e inventariação de todos os prejuízos sofridos, 
acompanhados das respetivas estimativas; 

 Elaborar um relatório circunstanciado relativo a todas as operações de Socorro e 
Assistência desenvolvidas; 

 Proceder à distribuição e controlo de meios e subsídios a conceder; 

 Declarar o final de emergência. 
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3. Articulação e Atuação de Agentes, Organismos e 
Entidades 

A articulação entre os diversos agentes, organismos e entidades empenhados nas 
operações de proteção civil ditam o sucesso das operações de socorro e salvamento. 

Em conformidade com o artigo 46º da Lei de Bases de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 
3 de julho), os Agentes de Proteção Civil existentes no concelho de Alvito são: 

 Os Corpos de Bombeiros; 

 As Forças de Segurança; 

 O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e demais Serviços de Saúde. 

Os Organismos e Entidades são todos os serviços e instituições, públicos ou privados, com 
dever especial de cooperação com os agentes de Proteção Civil ou com competências 
específicas em domínios com interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro às 
pessoas, aos bens e ao ambiente. Entre eles contam-se: 

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses; 

 Instituições de Segurança Social; 

 Instituições com fins de socorro e de solidariedade; 

 Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria e 
energia, transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente; 

 Serviços de segurança e socorro privativos das empresas públicas e privadas. 
 

3.1. Missão dos Agentes de Proteção Civil 

Os Agentes de Proteção Civil (APC) são entidades que na fase de emergência e na fase de 
reabilitação desempenham tarefas, de acordo com as respetivas competências, ao nível 
de medidas imediatas de resposta e ao nível de funções de suporte de emergência 
médica e de recuperação da normalidade, cabendo a todos os Agentes de Proteção Civil 
elaborar Relatórios de Situação, Imediatos, Periódicos ou Finais, enviando-os à CMPC, de 
forma a mantê-la sempre informada sobre a situação e sua evolução, conforme previsto 
no PMEPC. 

Aos Agentes de Proteção Civil são atribuídas as seguintes missões: 
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Bombeiros Voluntários de Alvito 

3.1.1. Fase de Emergência 3.1.2. Fase de Reabilitação 
 Prevenir e combater incêndios; 
 Socorrer as populações em caso de incêndios, 

inundações e desabamentos; 
 Prestar socorro a náufragos e em buscas 

subaquáticas; 
 Socorrer e transportar acidentados e doentes, 

incluindo a urgência pré-hospitalar no âmbito 
do sistema integrado de emergência médica. 

 Apoiar as operações de reabilitação das redes e 
serviços públicos, procedendo a escoramentos, 
demolições e desobstruções; 

 Colaborar na recolha dos cadáveres dos locais 
sinistrados; 

 Proceder às operações de rescaldo dos 
incêndios; 

 Executar as medidas necessárias à 
normalização da vida das populações atingidas 
e à neutralização dos efeitos provocados pelo 
acidente no meio. 

 

Guarda Nacional Republicana (GNR) 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Preservar a segurança dos cidadãos; 
 Proteger as propriedades e bens; 
 Controlar o tráfego rodoviário; 
 Promover as condições de segurança, para que 

os diversos APC e OEA, possam realizar as suas 
ações sem interferências estranhas; 

 Controlar os acessos a zonas afetadas, 
colocando a sinalização necessária e 
orientando o trânsito para as vias alternativas; 

 Restringir a circulação nas áreas afetadas; 
 Investigar e prevenir as atividades criminosas; 
 Efetuar operações de busca, salvamento e 

evacuação; 
 Efetuar operações de segurança no teatro de 

operações; 
 Colaborar nas ações de mortuária e garantir a 

segurança nas áreas de depósito de cadáveres; 
 Abrir corredores de emergência e evacuação. 

 Executar as medidas necessárias à 
normalização da vida das populações atingidas 
e à neutralização dos efeitos provocados pelo 
acidente no meio; 

 Preservar a segurança dos cidadãos e bens; 
 Controlar o tráfego rodoviário; 
 Investigar e prevenir as atividades criminosas. 

 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Diligenciar a montagem de unidades de 
atendimento a sinistrados; 

 Assegurar a assistência médica e 
medicamentosa à população; 

 Coordenar as ações de mortuária; 
 Organizar o registo de feridos e mortos. 

 Garantir o acompanhamento médico e 
psicológico da população afetada. 
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Autoridade de Saúde Concelhia 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Coordenar e mobilizar os centros de saúde e 
hospitais, bem como outras unidades 
prestadoras de serviços de saúde, de acordo 
com as necessidades; 

 Requisitar os serviços e estabelecimentos 
profissionais de saúde, nos casos de epidemias 
graves ou quando ocorram situações de 
acidente grave ou catástrofe; 

 Assumir a responsabilidade e a decisão sobre 
as medidas de proteção da saúde pública na 
área da catástrofe, bem como decidir as 
medidas necessárias para assegurar o controlo 
de doenças transmissíveis; 

 Assegurar a prestação dos serviços de 
mortuária. 

 Garantir o acompanhamento médico e  
psicológico da população afetada; 

 Assumir a responsabilidade e a decisão sobre 
as medidas de proteção da saúde pública na 
área da catástrofe; 

 Tomar as medidas necessárias para assegurar o 
controlo de doenças transmissíveis; 

 Assegurar a prestação dos serviços de 
mortuária. 

 

Instituto Nacional de Emergência Médica  (INEM) 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Promover o transporte das vítimas e colaborar 
na área do sinistro com meios necessários à 
prestação de socorro; 

 Assegurar o atendimento, triagem e 
acionamento dos meios de socorro 
apropriados; 

 Assegurar a prestação de socorro pré hospitalar 
e providenciar o transporte para as unidades 
de saúde adequadas, mantendo informada a 
Autoridade de Saúde; 

 Promover a coordenação entre o SIEM e os 
serviços de urgência/ emergência; 

 Coordenar o apoio psicossocial a prestar às 
vítimas; 

 Orientar a atuação coordenada dos agentes de 
saúde nas situações de catástrofe, integrando a 
organização definida em planos de 
emergência/ catástrofe. 

 Desenvolver a atividade normal no âmbito das 
suas competências no sentido de apoiar as 
populações das áreas sinistradas. 

Quadro 9. Missão dos APC na Fase de Emergência e na Fase de Reabilitação 

 

3.2. Missão das Estruturas Autárquicas 

A definição do âmbito de atuação das Estruturas Autárquicas (EA) é essencial para que 
estas se possam articular de forma eficaz e otimizada nas ações conjuntas a desenvolver. 
Cabe a todas as Estruturas Autárquicas elaborar Relatórios de Situação, Imediatos, 
Periódicos ou Finais, enviando-os à CMPC, de forma a mantê-la sempre informada sobre a 
situação e sua evolução, conforme previsto no PMEPC. 

O quadro seguinte apresenta as principais missões que estão incumbidas às estruturas 
autárquicas no âmbito da proteção civil: 
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Comissão Municipal de Proteção Civil 
3.2.1. Fase de Emergência 3.2.2. Fase de Reabilitação 

 Disponibilizar (na medida das disponibilidades 
verificadas) os meios pedidos pelo COS; 

 Apoiar as ações de evacuação; 
 Cooperar no alojamento da população 

evacuada; 
 Coordenar as ações de estabilização de 

infraestruturas, desobstrução de vias, remoção 
de destroços, limpeza de aquedutos e linhas de 
água; 

 Apoiar a sinalização das estradas e caminhos 
municipais danificados, assim como, vias 
alternativas; 

 Apoiar as ações de aviso às populações; 
 Proceder, de forma contínua, ao levantamento 

da situação nas zonas afetadas e remeter os 
dados recolhidos para o Diretor do Plano; 

 Colaborar nas ações de mortuária. 

 Avaliar e quantificar os danos pessoais e 
materiais; 

 Auxiliar na tarefa de definição de prioridades 
de intervenção e acompanhar as obras de 
reconstrução e reparação de estruturas e 
equipamentos atingidos; 

 Promover o restabelecimento dos serviços 
essenciais junto dos organismos responsáveis 
(água, eletricidade, gás, comunicações); 

 Organizar o transporte de regresso de pessoas, 
animais e bens deslocados. 

 

Unidade Orgânica de Gestão Financeira (UNOGEF) 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Assegurar a operacionalidade permanente dos 
meios humanos e materiais à disposição da 
CMPC; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção; 

 Controlar o sistema de requisições feitas aos 
armazéns de emergência; 

 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 
das suas competências; 

 Colaborar na avaliação e quantificação dos 
danos; 

 Colocar os meios próprios disponíveis à 
disposição das diferentes atividades 
operacionais; 

 Proceder à aquisição dos bens e serviços 
requisitados pelo SMPC; 

 Propor a constituição, gestão e controlo dos 
armazéns de emergência; 

 Propor as medidas indispensáveis à obtenção 
de fundos externos. 

 Assegurar a operacionalidade permanente dos 
meios humanos e materiais à disposição da 
CMPC; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção; 

 Administrar os donativos, subsídios e outros 
apoios materiais e financeiros recebidos;  

 Controlar o sistema de requisições feitas aos 
armazéns de emergência; 

 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 
das suas competências; 

 Proceder à aquisição dos bens e serviços 
requisitados pelo SMPC; 

 Gerir e controlar os armazéns de emergência; 
 Propor as medidas indispensáveis à obtenção 

de fundos externos; 
 Colaborar na avaliação e quantificação dos 

danos. 
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Unidade Orgânica de Ação Social, Educação, Bibliotecas, Cultura, Comunicação e Imagem, 

Turismo, Desporto e Juventude (UNASEB) 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Assegurar a operacionalidade permanente dos 

meios humanos e materiais à disposição da 
CMPC; 

 Apoiar o Diretor do Plano no âmbito das suas 
competências; 

 Elaborar e difundir os comunicados resultantes 
das informações recebidas do SMPC; 

 Estabelecer a ligação com os órgãos de 
comunicação; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção; 

 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 
das suas competências. 

 Assegurar a operacionalidade permanente dos 
meios humanos e materiais à disposição da 
CMPC; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção; 

 Acompanhar a evolução do estado, de todo o 
património cultural, histórico e arquitetónico; 

 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 
das suas competências. 

 

Unidade Orgânica de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Urbanística (UNOSU) 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Colaborar nas ações de socorro e salvamento 

no âmbito das suas competências; 
 Prestar apoio nas ações necessárias à 

evacuação das populações no que se refere à 
criação de barreiras e sinalização de trânsito; 

 Prestar apoio logístico quer às forças de 
intervenção quer à população; 

 Prestar colaboração na manutenção e 
reparação de equipamentos; 

 Colaborar no transporte da população a 
evacuar colocando à disposição as viaturas de 
passageiros que possui; 

 Proceder ao escoramento de edifícios em risco 
de desabamento em coordenação com outras 
entidades competentes; 

 Assegurar a operacionalidade permanente dos 
meios humanos e materiais à disposição da 
CMPC; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção; 

 Garantir a avaliação e quantificação dos danos; 
 Coordenar as atividades de assistência técnica; 
 Providenciar equipamento e pessoal 

destinados à inspeção, escoramento e 
demolição de estruturas, desobstrução de vias 
e remoção de destroços. 

 Prestar apoio logístico quer às forças de 
intervenção quer à população; 

 Prestar colaboração na manutenção e 
reparação de equipamentos; 

 Colaborar no transporte da população no 
regresso às suas habitações, colocando à 
disposição as viaturas de passageiros que 
possui; 

 Proceder ao escoramento de edifícios em risco 
de desabamento em coordenação com outras 
entidades competentes; 

 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 
das suas competências; 

 Assegurar a operacionalidade permanente dos 
meios humanos e materiais a disposição da 
CMPC; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção; 

 Garantir a avaliação e quantificação dos danos; 
 Coordenar a reabilitação das redes e serviços 

públicos, nomeadamente abastecimento de 
energia elétrica, gás, água e telefones, bem 
como saneamento básico. 
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Juntas de Freguesia: Alvito e Vila Nova da Baronia 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Inventariar, controlar e distribuir pessoal 

voluntário; 
 Colaborar na alimentação e distribuição de 

água potável à população; 
 Promover ações destinadas à obtenção de 

fundos externos, recolha e armazenamento de 
donativos; 

 Organizar-se de forma a apoiar o SMPC; 
 Mobilizar os meios próprios necessários à 

intervenção; 
 Promover a identificação dos munícipes com 

incapacidades físicas ou outras; 
 Participar localmente na difusão de avisos e 

informação pública às populações em 
coordenação com o Gabinete de acolhimento 
ao munícipe e comunicação; 

 Apoiar as forças de segurança na evacuação 
das populações e colocar meios próprios 
disponíveis à disposição da evacuação das 
populações com necessidades especiais; 

 Colaborar na assistência e bem-estar das 
populações evacuadas para os centros de 
acolhimento provisório; 

 Colaborar na avaliação e quantificação dos 
danos; 

 Apoiar o sistema de recolha e armazenamento 
de dádivas. 

 Colaborar na alimentação e distribuição de 
água potável à população; 

 Promover ações destinadas à obtenção e 
gestão de fundos externos, recolha e 
armazenamento de donativos em coordenação 
com a Direção Municipal de Administração e 
Finanças; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção; 

 Apoiar as forças de segurança no regresso das 
populações; 

 Colaborar na assistência e bem-estar das 
populações evacuadas para os centros de 
acolhimento provisório; 

 Colaborar na avaliação e quantificação dos 
danos; 

 Coordenar postos locais de recenseamento de 
voluntários; 

 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 
das suas competências. 

Quadro 10. Missão das EA na Fase de Emergência e na Fase de Reabilitação. 

 

3.3. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

Os Organismos e Entidades de Apoio (OEA) são todos aqueles que apesar de não serem 
agentes de proteção civil podem fornecer informação de carácter técnico e científico, 
apoio logístico, gestão de voluntários, assistência sanitária e social, radiocomunicações de 
emergência, educação e informação pública. 

A definição do âmbito de atuação de cada um dos organismos e entidades de proteção 
civil é essencial para que estes se possam articular de forma eficaz e otimizada nas ações 
conjuntas a desenvolver. Todos os organismos e entidades intervenientes no PMEPC de 
Alvito, quer na fase de emergência quer na fase de reabilitação, devem elaborar 
Relatórios de Situação, Imediatos, Periódicos ou Finais, enviando-os à CMPC, de forma a 
mantê-la sempre informada sobre a situação e sua evolução, conforme previsto neste 
PMEPC. 

O quadro seguinte apresenta as principais missões que estão incumbidas aos organismos 
e entidades de apoio no âmbito da proteção civil: 
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Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
3.3.1. Fase de Emergência 3.3.2. Fase de Reabilitação 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para 
apoio às ações de emergência; 

 Disponibilizar instalações para diversos fins; 
 Participar no fornecimento de alimentação, as 

que possuem cozinha e refeitório; 
 Mobilizar, reunir e organizar voluntários; 
 Prestar assistência sanitária e social; 
 Apoiar logisticamente a sustentação das 

operações, na área de atuação própria do 
Bombeiros Voluntários, com o apoio do SMPC. 

 Disponibilizar meios, recursos e pessoal para 
apoio às ações de emergência; 

 Apoiar logisticamente a sustentação das 
operações, na área de atuação própria do 
Bombeiros Voluntários, com o apoio do SMPC; 

 Realizar ações para recolha de dádivas. 

 

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Desenvolver as atividades normais que lhes 
estão atribuídas no âmbito das suas 
competências. 

 Desenvolver as atividades normais que lhes 
estão atribuídas no âmbito das suas 
competências. 

 

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Disponibilizar informação de carácter técnico 

no âmbito das suas competências; 
 Acompanhar e fornecer informação 

permanente e atualizada sobre a 
funcionalidade das infraestruturas de 
acolhimento/ alojamento, nomeadamente no 
que se refere a instalações de creches e 
infantários, lares de idosos, e outras instalações 
de apoio social; 

 Disponibilizar meios e instalações para suporte 
de  ações de emergência; 

 Disponibilizar meios e instalações para suporte 
de  ações de acolhimento e/ ou de alojamento 
de emergência; 

 Colaborar com o Instituto da Segurança Social - 
Serviço Local no recrutamento e gestão de 
voluntários. 

 Fornecer informação atualizada sobre a 
funcionalidade das infraestruturas de 
acolhimento/ alojamento, nomeadamente no 
que se refere a instalações de creches e 
infantários, lares de idosos, e outras instalações 
de apoio social; 

 Apoiar o regresso das populações; 
 Garantir, em coordenação com o INEM, o apoio 

psicológico a prestar às populações; 
 Colaborar com o Instituto da Segurança Social - 

Serviço Local no recrutamento e gestão de 
voluntários; 

 Colaborar nas ações de informação e 
sensibilização pública; 

 Disponibilizar outro apoio logístico no âmbito 
das suas competências. 

 

Agrupamento de Escolas de Alvito 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Exercer assessoria técnica à direção do Plano; 
 Disponibilizar as instalações escolares em 

situações de acidente grave ou catástrofe, 
sempre que necessário; 

 Estabelecer planos de segurança e evacuação 
da população escolar em situação de 
emergência; 

 Sensibilizar a população escolar para as ações 
de proteção civil. 

 Exercer assessoria técnica à direção do Plano; 
 Disponibilizar as instalações escolares em 

situações de acidente grave ou catástrofe, 
sempre que necessário; 

 Sensibilizar a população escolar para as ações 
de proteção civil. 
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Santa Casa da Misericórdia de Alvito 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Reforçar a capacidade de prestação de 

cuidados de saúde e assistência social; 
 Disponibilizar as instalações para diversos fins 

de assistência humanitária, de acordo com as 
orientações da CMPC; 

 Planear o fornecimento de alimentação ao 
pessoal das equipas de intervenção e/ ou 
deslocados; 

 Colaborar nas ações de gestão de abrigos, de 
bem-estar das populações, de pesquisa de 
desaparecidos, de gestão de campos de 
deslocados e na distribuição de bens, roupas e 
agasalhos; 

 Colaborar na receção, seleção e 
encaminhamento dos Voluntários, de acordo 
com as instruções do CMPC; 

 Colaborar no sistema de recolha de dádivas. 

 Reforçar a capacidade de prestação de 
cuidados de saúde e assistência social; 

 Disponibilizar as instalações para diversos fins 
de assistência humanitária, de acordo com as 
orientações da CMPC; 

 Planear o fornecimento de alimentação ao 
pessoal das equipas de intervenção e/ ou 
deslocados; 

 Colaborar nas ações de gestão de abrigos, de 
bem-estar das populações, de pesquisa de 
desaparecidos, de gestão de campos de 
deslocados e na distribuição de bens, roupas e 
agasalhos; 

 Colaborar na receção, seleção e 
encaminhamento dos Voluntários, de acordo 
com as instruções do CMPC; 

 Colabora no sistema de recolha de dádivas. 
 

Estradas de Portugal (EP) 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Prestar assessoria técnica especializada; 
 Disponibilizar meios humanos e materiais para 

a intervenção nas vias rodoviárias sob a sua 
jurisdição; 

 Participar com os seus meios em operações de 
emergência e desobstrução e reparação de 
vias;  

 Colaborar nas ações de prevenção e controlo 
de tráfego em situação de emergência, tais 
como itinerários alternativos, balizagem e 
sinalização. 

 Prestar assessoria técnica especializada; 
 Disponibilizar meios humanos e materiais para 

a intervenção nas vias rodoviárias sob a sua 
jurisdição. 

 Participar com os seus meios em operações de 
emergência e desobstrução e reparação de 
vias;  

 Colaborar nas ações de prevenção e controlo 
de tráfego em situação de emergência, tais 
como itinerários alternativos, balizagem e 
sinalização. 

 

REN e EDP 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Exercer assessoria técnica especializada à 
direção do plano; 

 Desenvolver ações de restabelecimento da 
distribuição de energia elétrica em situações de 
acidente grave ou catástrofe; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção, assegurando o apoio, com meios 
humanos e materiais, para cumprimento das 
ações que lhe forem atribuídas no âmbito das 
suas competências. 

 Exercer assessoria técnica especializada à 
direção do plano; 

 Desenvolver ações de restabelecimento da 
distribuição de energia elétrica em situações de 
acidente grave ou catástrofe; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção, assegurando o apoio, com meios 
humanos e materiais, para cumprimento das 
ações que lhe forem atribuídas no âmbito das 
suas competências. 
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Portugal Telecom e Operadores de Redes Móveis 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Assegurar o restabelecimento e reforço das 
comunicações telefónicas em situações de 
acidente grave ou catástrofe; 

 Garantir a prioridade de ligação a entidades 
com missões essenciais em situação de 
emergência; 

 Colocar à disposição da direção do Plano os 
meios e recursos para cumprimento das ações 
que lhe foram cometidas. 

 Assegurar o restabelecimento e reforço das 
comunicações telefónicas em situações de 
acidente grave ou catástrofe; 

 Colocar à disposição da direção do Plano os 
meios e recursos para cumprimento das ações 
que lhe foram cometidas. 

 

REFER 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Exercer assessoria técnica especializada à 
direção do plano; 

 Colaborar com o SMPC no âmbito das suas 
competências, nomeadamente em matérias 
relacionadas com o restabelecimento, 
interrupção dos serviços ou transporte de 
pessoas ou bens; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção, assegurando o apoio, com meios 
humanos e materiais, para cumprimento das 
ações que lhe forem atribuídas no âmbito das 
suas competências; 

 Disponibilizar a informação constante nos 
diversos Planos de Emergência e respeitante à 
linha implantada no Concelho, para a 
evacuação de sinistrados e prestação de 
socorro; 

 Assegurar a disponibilidade de meios humanos 
para integrar as equipas operacionais.  

 Exercer assessoria técnica especializada à 
direção do plano; 

 Colaborar com o SMPC no âmbito das suas 
competências, nomeadamente em matérias 
relacionadas com o restabelecimento, 
interrupção dos serviços ou transporte de 
pessoas ou bens; 

 Mobilizar os meios próprios necessários à 
intervenção, assegurando o apoio, com meios 
humanos e materiais, para cumprimento das 
ações que lhe forem atribuídas no âmbito das 
suas competências. 

 

ANACOM 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Regular, supervisionar e representar o setor 
das comunicações;  

 Velar pela aplicação das leis, regulamentos e 
requisitos técnicos relacionados com o âmbito 
das suas atribuições;  

 Apoiar tecnicamente os organismos e serviços 
responsáveis pelo estabelecimento e gestão da 
rede integrada de comunicações de 
emergência;  

 Verificar o cumprimento, por parte dos 
operadores de comunicações, das disposições 
dos respetivos títulos de exercício da atividade 
ou dos contratos de concessão. 

 Colaborar na definição das ações do setor das 
comunicações de emergência, apoiando 
tecnicamente os organismos e serviços 
responsáveis pelo restabelecimento e gestão 
da rede integrada de comunicações. 
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Ministério Público (MP) 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Autorizar a remoção de cadáveres ou partes de 
cadáveres do local onde foram etiquetados 
para as Zonas de Reunião de Mortos e destas 
para os Necrotérios Provisórios;  

 Receber a informação das entidades gestoras 
das Zonas de Reunião de Mortos e dos 
Necrotérios Provisórios, acerca do número de 
mortes verificadas e de mortos identificados ou 
por identificar. 

 

 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Apoiar as ações de instalação e gestão dos 

centros de acolhimento provisório, bem como 
a assistência e bem-estar das populações; 

 Colaborar nas ações de mortuária; 
 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 

das suas competências. 

 Apoiar as ações de instalação e gestão dos 
centros de acolhimento provisório, bem como 
a assistência e bem-estar das populações; 

 Colaborar nas ações de mortuária; 
 Exercer quaisquer outras atividades no âmbito 

das suas competências. 
 

Órgãos de Comunicação Social (Lista em IV-III-2) 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Colaborar na divulgação dos avisos e alertas; 
 Divulgar medidas de autoproteção das 

populações; 
 Difundir a informação disponível, em situação 

de emergência. 

 Colaborar na divulgação dos avisos e alertas; 
 Divulgar medidas de autoproteção das 

populações; 
 Difundir a informação disponível. 

 

Instituto da Segurança Social - Serviço Local 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Colaborar na definição de critérios de apoio à 
população; 

 Colaborar nas ações de movimentação das 
populações; 

 Assegurar a constituição de equipas técnicas, 
em articulação com os vários setores 
intervenientes, para receção, atendimento e 
encaminhamento da população deslocada; 

 Participar nas ações de pesquisa e reunião de 
desaparecidos; 

 Participar na instalação de Zona de Apoio às 
Populações, assegurando o fornecimento de 
bens e serviços essenciais; 

 Integrar a CMPC de modo a contribuir na 
definição de estratégias de intervenção; 

 Prestar apoio social e psicológico às populações 
atingidas. 

 Participar nas ações de pesquisa e reunião de 
desaparecidos; 

 Prestar apoio social e psicológico às populações 
atingidas. 
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Organizações Escutistas - Agrupamento 918 Alvito 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Colaborar na distribuição de alimentação, 
agasalhos e água potável à população; 

 Participar em equipas de estafetas caso sejam 
solicitados; 

 Disponibilizar informação de carácter técnico; 
 Disponibilizar e apoiar o estabelecimento de 

estruturas provisórias (montagem de tendas, 
outras, etc.); 

 Apoiar e estabelecer sistemas de vigilância; 
 Colaborar nas ações de informação pública. 

 Colaborar na distribuição de alimentação, 
agasalhos e água potável à população; 

 Participar em equipas de estafetas caso sejam 
solicitados; 

 Disponibilizar informação de carácter técnico; 
 Disponibilizar e apoiar o estabelecimento de 

estruturas provisórias (montagem de tendas, 
outras, etc.); 

 Apoiar e estabelecer sistemas de vigilância; 
 Colaborar nas ações de informação pública. 

 

Policia Judiciária 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Apoiar nas ações de prevenção e investigação 
da criminalidade e de mortuária. 

 Apoiar nas ações de prevenção e investigação 
da criminalidade e de mortuária. 

 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

 Apoiar as ações de movimentação das 
populações e bens, através das fronteiras; 

 Autorizar e verificar a entrada de pessoas a 
bordo de embarcações e aeronaves;  

 Assegurar a realização de controlos móveis e de 
operações conjuntas com serviços ou forças de 
segurança congéneres, nacionais e espanholas;  

 Coordenar a cooperação entre as forças e 
serviços de segurança nacionais e de outros 
países em matéria de circulação de pessoas, do 
controlo de estrangeiros; 

 Colaborar nas ações de planeamento e conduta 
operacional. 

 Apoiar as ações de movimentação das 
populações e bens, através das fronteiras; 

 Coordenar a cooperação entre as forças e 
serviços de segurança nacionais e de outros 
países em matéria de circulação de pessoas, do 
controlo de estrangeiros; 

 Colaborar nas ações de planeamento e conduta 
operacional. 

 

Operadores de Transportes Públicos de Passageiros - Rodoviária do Alentejo 

Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
 Disponibilizar os meios e recursos das suas 

empresas para cumprimento das ações que lhes 
forem distribuídas. 

 Disponibilizar os meios e recursos das suas 
empresas para cumprimento das ações que lhes 
forem distribuídas. 

Quadro 11. Missão dos OEA na Fase de Emergência e na Fase de Reabilitação
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Parte III – Áreas de Intervenção 
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1. Administração de Meios e Recursos 
A área de intervenção de administração de meios e recursos estabelece  os 
procedimentos e instruções de coordenação quanto às atividades de gestão 
administrativa e financeira, inerentes à mobilização, requisição e utilização dos meios e 
recursos utilizados aquando da ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil. 

ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 
Entidade Coordenadora: Câmara Municipal de Alvito 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 
 Câmara Municipal de Alvito; 
 Comandante Operacional Municipal; 
 Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 Bombeiros Voluntários de Alvito; 
 Guarda Nacional Republicana. 

Prioridades de Ação: 
 Proceder à gestão financeira e de custos das operações de emergência de proteção 

civil; 
 Definir e implementar, com a colaboração das restantes áreas de intervenção, os 

processos de identificação e credenciação do pessoal ligado às operações de socorro; 
 Supervisionar as negociações contratuais; 
 Realizar a gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos; 
 Gerir os processos de seguros. 
Procedimentos e Instruções de Coordenação 
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Pessoal Empenhado: 
 O pessoal da Administração Local é nomeado e remunerado pelos organismos a que 

pertence; 
 O pessoal integrado nas operações, das entidades e organismos previstos no Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito é remunerado por essas 
mesmas entidades e organismos; 

 O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite, a título benévolo, deverá 
apresentar-se nas Juntas de Freguesia e Quartel de Bombeiros, se outro local não for 
indicado, para posterior encaminhamento; 

 O pessoal voluntário, devidamente integrado, pode ser abonado de alimentação nos 
dias que preste serviço. 

 
Gestão de Meios: 
 Os meios e recursos a empenhar durante a fase de emergência e reabilitação serão 

prioritariamente os indicados no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
(Parte IV - Secção III - Ponto 1 e Ponto 2) ; 

 Os meios e recursos pertencentes aos agentes de proteção civil e aos organismos de 
apoio serão colocados à disposição do Posto de Comando que os afetará de acordo 
com as necessidades; 

 A CMPC e o Posto de Comando são autónomos para a gestão de meios existentes, 
assim como para a gestão de meios de reforço que lhes forem atribuídos; 

 Será dada preferência à utilização dos meios e recursos públicos (ou detidos por 
entidades com as quais tenham sido celebrados protocolos de utilização) sobre a 
utilização de meios e recursos privados; 

 Os pedidos de reforço de meios só são considerados válidos quando apresentados 
pela respetiva cadeia de comando, ou seja, quando apresentados ao COS, COM ou a 
qualquer elemento da CMPC; 

 Os meios e recursos devem ser requisitados através do modelo de requisição 
presente na Parte IV - Secção III - Ponto 3. 

 
Gestão de Finanças: 
 A entidade requisitante dos meios e recursos será responsável pelo ressarcimento 

das despesas inerentes, nos termos da legislação em vigor e salvo disposições 
específicas em contrário; 

 A aquisição de bens e serviços será feita nos termos legais e por requisição da CMPC, 
com autorização do Presidente da Câmara, e a liquidação das despesas será efetuada 
pela Câmara Municipal de Alvito, segundo as Normas de Contabilidade Pública; 

 No caso de uma determinada área do Município ser declarada em Situação de 
Calamidade os auxílios serão concedidos de acordo com a legislação em vigor; 

 Os subsídios e donativos recebidos em dinheiro, com destino às operações de 
emergência, são administrados pela Unidade Orgânica de Gestão Financeira da 
Câmara Municipal de Alvito; 

 A alimentação, abrigo provisório e agasalho das populações evacuadas, serão da 
responsabilidade da Unidade Orgânica de Gestão Financeira da Câmara Municipal de 
Alvito, através de verbas disponibilizadas superiormente para o efeito. 

  



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

 _____________________________________________________ 

44 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

2. Logística 
No apoio logístico às operações definem-se os procedimentos e instruções de 
coordenação, e identificam-se os meios e as responsabilidades dos serviços, agentes de 
proteção civil, organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de logística 
destinadas a apoiar as forças de intervenção e a população. 

2.1.  Apoio Logístico às Forças de Intervenção 

No que diz respeito ao apoio logístico às forças de intervenção, está previsto o 
fornecimento de alimentação, combustíveis, manutenção e reparação de equipamentos, 
transportes, material sanitário, material de mortuária e outros artigos essenciais à 
prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência.  

Da mesma forma dá-se resposta às necessidades dos serviços, organismos e entidades de 
apoio na fase de reabilitação das redes e serviços técnicos essenciais (energia elétrica, 
gás, água, telefone e saneamento básico). 

APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE INTERVENÇÃO 
Entidade Coordenadora: Câmara Municipal de Alvito 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 
 Câmara Municipal de Alvito; 
 Juntas de Freguesia; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito. 

 Energias de Portugal (EDP); 
 Portugal Telecom; 
 Operadores de Redes Móveis. 

Prioridades de Ação: 
 Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em ações de 

socorro, depois de esgotada a capacidade própria das organizações a que pertencem 
ou a que estejam afetos, através de um sistema de requisições; 

 Assegurar às áreas de intervenção, quando requisitado, o fornecimento de bens e 
serviços, nomeadamente combustíveis e lubrificantes, manutenção e reparação de 
material, transportes e material sanitário, através de um sistema de requisições; 

 Fornecer meios e recursos para a desobstrução expedita de vias de comunicação e 
itinerários de socorro, identificados de acordo com a situação de emergência; 

 Fornecer meios e recursos para as demolições, escoramentos e desobstruções que 
lhe sejam solicitados, bem como para a drenagem e escoamento de águas; 

 Promover a reparação e manutenção de viaturas essenciais à conduta das operações 
de emergência; 

 Apoiar, a pedido, as outras áreas de intervenção e as forças no terreno com 
equipamentos, máquinas de engenharia, meios de transporte e geradores; 

 Disponibilizar meios e recursos para as ações de identificação de substâncias 
poluentes/ tóxicas e zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes a 
conservação e proteção da natureza e do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos 
solos e da riqueza cinegética, florestal ou outra, em apoio às forças de intervenção. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instruções Específicas: 
 A alimentação e alojamento do pessoal das entidades e organismos intervenientes 

nas operações de socorro estarão a cargo destas;  
 A alimentação do pessoal voluntário ficará a cargo da Câmara Municipal; 
 A alimentação e alojamento dos representantes da CMPC serão a cargo das 

Entidades ou da CM de Alvito, quando outra forma não for fixada pela CMPC; 
 Os combustíveis e lubrificantes são obtidos no mercado local (ou em local designado 

pela Unidade Orgânica de Gestão Financeira da Câmara Municipal de Alvito) pelas 
Entidades e Organismos intervenientes, através de guia de fornecimento. Estas serão 
liquidadas posteriormente, pela Câmara Municipal, através da sua Conta Especial de 
Emergência ou por verbas consignadas para o efeito; 

 As despesas de manutenção e reparação de material são encargo das entidades e 
organismos a que pertence o material. No caso de haver despesas extraordinárias 
estas serão liquidadas pela Câmara Municipal, através de verbas destinadas para o 
efeito ou da sua Conta Especial de Emergência; 

 As normas de mobilização, requisição de meios e fornecimento de transportes 
estarão a cargo da área da Logística, em cooperação com a Administração de Meios 
e Recursos; 

 O material sanitário está a cargo das Entidades e Organismos próprios intervenientes 
no Acidente Grave ou Catástrofe. Poderão ser constituídos nas instalações dos 
Centros de Saúde e das Forças de Socorro, postos de fornecimento de material 
sanitário através de requisição, devendo os pedidos dar entrada através da CMPC; 

 As forças de intervenção podem requisitar à CMPC, artigos que se mostrem 
indispensáveis na emergência; 

 Serão estabelecidos procedimentos para requisição e mobilização de meios e 
funcionamento dos transportes; 

 A zona de concentração e reserva de meios e receção de reforços será efetuada nos 
pontos indicados na figura 7. 
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Figura 7. Zonas de Concentração e Reserva 

 

2.2.  Apoio Logístico às Populações 

No apoio logístico às populações está prevista a forma de coordenação da assistência 
àqueles que não tenham acesso imediato aos bens essenciais de sobrevivência, como, por 
exemplo, água potável. Prevê-se ainda o alojamento temporário das populações 
evacuadas ou desalojadas, a realizar fora das zonas de sinistro e apoio. Os procedimentos 
têm em conta a alimentação e agasalho das populações acolhidas em Zonas de 
Concentração e Apoio à População. Este apoio fica a cargo do Instituto da Segurança 
Social - Serviço Local de Alvito. 

As Zonas de Concentração e Apoio à População, a classificar como de curta ou de longa 
duração, deverão satisfazer as seguintes condições mínimas: 

a) Zonas de Concentração e Apoio à População de curta duração (algumas horas): 
Lugares sentados; Sanitários; Água; Alimentação ligeira (eventualmente); 
Parqueamento. 

b) Zonas de Concentração e Apoio à População de média duração (mais 24 
horas): Dormida; Higiene pessoal; Alimentação; Parqueamento. 

Sempre que necessário os centros de alojamento funcionarão como pontos de reunião 
para controlo dos residentes e despiste de eventuais desaparecidos. 
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As Zonas de Concentração e Apoio à População são ativadas por decisão do Diretor do 
Plano, em função da localização das áreas evacuadas e das suas condições de utilização, 
optando-se, preferencialmente, pelos definidos no inventário de meios e recursos. 

A atividade de apoio logístico às populações inclui a criação e a gestão de ações 
destinadas à obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento de donativos, bem 
como o controlo e emprego de pessoal. 

APOIO LOGÍSTICO ÀS POPULAÇÕES 
Entidade Coordenadora: Instituto da Segurança Social - Serviço Local 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 
 Câmara Municipal de Alvito; 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito. 

 Energias de Portugal (EDP); 
 Portugal Telecom; 
 Juntas de Freguesia. 

Prioridades de Ação: 
APOIO SOCIAL: 
 Coordenar a assistência àqueles que não tenham acesso imediato aos bens 

essenciais de sobrevivência, como por exemplo, água potável; 
 Coordenar as atividades de manutenção dos locais de alojamento provisório 

(limpezas, etc.); 
 Coordenar as atividades de fornecimento de alimentação, agasalhos e alojamento 

aos sinistrados, enquanto permanecerem deslocados; 
 Coordenar a distribuição de bens e serviços pela população afetada; 
 Garantir a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios; 
 Garantir a prestação social de emergência; 
 Garantir e criar abrigos de emergência temporários. 
Procedimentos e Instruções de Coordenação (Apoio Social): 
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Instruções Específicas:  
APOIO SOCIAL: 
 O Instituto da Segurança Social - Serviço Local, como entidade coordenadora, 

assegura a ativação de Zonas de Concentração e Alojamento das Populações (ZCAP) 
e informa as forças de socorro e os cidadãos da sua localização através dos canais 
disponíveis e mais apropriados; 

 As ZCAP correspondem aos locais de acolhimento e alojamento temporário da 
população evacuada; 

 As ZCAP, em espaço aberto e/ ou fechado, localizam-se em locais previstos no Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil, ou em função da dimensão do acidente 
grave ou catástrofe; 

 A primeira ação a desenvolver sempre que alguém dê entrada numa Zona de 
Concentração e Alojamento da População (ZCAP) é o Registo; 

 O registo pressupõe a recolha da seguinte informação: nome, idade, morada anterior 
e necessidades especiais; 

 A segurança às ZCAP é efetuada de acordo com os procedimentos definidos para a 
Área de Intervenção de Manutenção da Ordem Pública; 

 A CMA promove a instalação de locais de montagem de cozinhas e refeitórios de 
campanha e coordena a assistência e bem-estar às populações, designadamente o 
fornecimento de bens e serviços essenciais; 

 A CMA elabora planos de distribuição prioritária de água e de energia, definindo as 
entidades a que prioritariamente devem ser restabelecidos, como sejam unidades 
hospitalares e de saúde, centros de deslocados, mortuárias, estabelecimentos de 
ensino, lares de idosos, instalações públicas e indústrias agroalimentares; 

 A SMPC garante a receção, registo, pesquisa, diagnóstico de necessidades e 
assistência individual a evacuados e vítimas; 

 A SMPC assegura a atualização da informação, nos Centros de Registo, Pesquisa e 
Localização, através de listas com identificação nominal das vítimas e evacuados nas 
ZCAP (em cooperação com a área de Procedimentos de Evacuação); 

 A SMPC garante a receção e gestão de bens essenciais (alimentos, agasalhos, roupas) 
que sejam entregues nas ZCAP para apoio a vítimas e evacuados, organizando um 
Centro de Gestão de Dádivas; 

 O SMPC recebe todo o pessoal voluntário ou de serviços públicos e privados, não 
especializado, destinado a colaborar na situação de emergência; 

 O SMPC elabora e mantém atualizada a lista de voluntários e benévolos; 
 O SMPC reforça áreas de intervenção, de acordo com a especialidade técnica dos 

voluntários e benévolos disponíveis. 
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Figura 8. Zonas de Concentração e Alojamento à População 
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3. Comunicações 
O sucesso das operações de socorro depende, entre outros fatores, de um eficaz 
funcionamento das comunicações no teatro de operações. 

Neste sentido, encontram-se estabelecidos os procedimentos e instruções de 
coordenação, bem como identificados os meios e serviços, agentes de proteção civil, 
organismos e entidades de apoio, no que respeita ao estabelecimento ou reforço das 
comunicações entre o diretor do plano, o posto de comando operacional e as forças de 
intervenção. 

COMUNICAÇÕES 
Entidade Coordenadora: Comandante das Operações de Socorro - COS 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

 Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 Comissão Municipal de Proteção Civil; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito; 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Instituto Nacional de Emergência 

Médica. 

 Portugal Telecom; 
 Operadores de Redes Móveis; 
 Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM). 

Procedimentos e Instruções de Coordenação: 

 

As comunicações são um fator de primordial importância no âmbito do planeamento, do 
aviso e alerta e da condução das operações de emergência de proteção Civil. Compete ao 
COS estabelecer o plano de comunicações para o teatro de operações, o qual inclui as 
zonas de sinistro, de apoio e de concentração e reserva, tendo em conta o estipulado na 
NEP n.º 08/NT/2010 de 10 de dezembro. 
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A Rede Rádio de Proteção Civil tem como objetivo estabelecer a ligação entre o CDOS, os 
Serviços Municipais de Proteção Civil, os diversos agentes de proteção civil e outras 
entidades e organismos considerados relevantes. 

A Rede Rádio Distrital de Proteção Civil é composta por duas redes de comunicação 
distintas, respetivamente a REPC (Rede Estratégica de Proteção Civil), e a ROB (Rede 
Operacional dos Bombeiros), que operam nos modos semiduplex e simplex. A REPC é 
uma rede partilhada pela estrutura operacional da ANPC e pelos Agentes de Proteção 
Civil (APC) cujo objetivo primário é assegurar uma capacidade de interligação e de 
interoperabilidade ao nível das estruturas superiores de comando. Tem acesso à REPC os 
serviços e os agentes de proteção civil, bem como os equipamentos móveis e portáteis de 
comando dos corpos de Bombeiros e outras entidades especificamente autorizadas pela 
ANPC. 

A ROB é uma rede destinada exclusivamente a ser usada pelos corpos de bombeiros no 
âmbito da sua atividade operacional.  

Para além da ROB e REPC existe ainda o Sistema Integrado de Redes de Emergência e 
Segurança de Portugal (SIRESP). O SIRESP é um sistema único, baseado numa só 
infraestrutura, nacional, partilhado, que assegura a satisfação das necessidades de 
comunicações das forças e serviços de emergência e de segurança, satisfazendo a 
intercomunicação e a interoperabilidade entre aquelas forças e serviços e, em caso de 
emergência, permite a centralização do comando e da coordenação. 

Com prévia autorização, os Agentes de Proteção Civil podem utilizar equipamentos 
móveis e portáteis nos canais táticos e manobra. Em casos excecionais, como substituição 
de sistemas e equipamentos inoperacionais ou danificados e estabelecer ligações com 
áreas inacessíveis ou isoladas poderá, de acordo com o Plano Nacional de 
Telecomunicações de Emergência, recorrer-se à utilização de meios do serviço de 
radiocomunicações privadas.  

Para além do uso de comunicações rádio, o SMPC tem ainda à sua disposição os sistemas 
de telecomunicações de uso público, nomeadamente telefónico, serviço fax e via 
telemóvel, os quais ao nível técnico estão assentes em meios e recursos próprios dos 
operadores detentores dos ditos serviços, nomeadamente Portugal Telecom, Vodafone, 
Optimus, entre outros. As Forças de Segurança poderão colaborar nas transmissões do 
alerta através da central de emergência 112. Em caso de emergência ou pré-emergência e 
com o intuito de informar, avisar ou alertar a população, poder-se-á difundir toda a 
informação disponível, através da divulgação de comunicados, notas de imprensa e 
outras formas recorrendo aos órgãos de comunicação social presentes no Município. 

As frequências, canais e indicativos da rede rádio constam em ANEXO por conter 
informação reservada. 

  



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

 _____________________________________________________ 

52 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

4. Gestão da Informação 
A gestão da informação em situações de acidente grave ou catástrofe exige um sistema 
de comunicações eficiente e fiável de modo a garantir uma comunicação rápida entre 
todos os Agentes de Proteção Civil. A gestão da informação de emergência deverá dividir-
se em três grandes componentes: 

 Gestão da informação entre as entidades atuantes nas operações; 

 Gestão da informação às entidades intervenientes no Plano; 

 Informação Pública. 

 

4.1. Gestão da Informação entre as Entidades Atuantes nas 
Operações 
No que respeita à informação entre as entidades atuantes, está previsto no plano a forma 
de recolha e tipo de informação relativa a: 

 Pontos de situação e perspetivas de evolução futura; 

 Cenários e resultados de modelos de previsão; 

 Dados ambientais e sociais; 

 Outras informações. 

Este conjunto de informação permite adequar recursos e gerir de forma mais equilibrada 
a utilização das equipas de resposta, potenciando a sua ação. São elencados os 
procedimentos e instruções de coordenação, bem como os meios e as responsabilidades 
dos serviços, agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio. 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES ATUANTES NAS OPERAÇÕES 
Entidade Coordenadora: Serviço Municipal de Proteção Civil - SMPC 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

 Instituto Nacional de Emergência 
Médica; 

 Guarda Nacional Republicana; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito. 

 Câmara Municipal de Alvito; 
 Comando Distrital das Operações de 

Socorro. 

Prioridades de Ação: 
 Assegurar a obtenção de pontos de situação junto do COS, outros agentes de 

proteção civil e entidades intervenientes; 
 Recolher e tratar informação necessária à perspetivação da evolução futura da 

situação de emergência; 
 Analisar possíveis cenários e resultados de modelos de previsão; 
 Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio à decisão nas operações 

de emergência; 
 Analisar e tratar outras informações relevantes. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instruções Específicas:  
  O COS é o responsável pela gestão da informação no teatro das operações. Caber-

lhe-á transmitir ao Serviço Municipal de Proteção Civil os pontos de situação 
necessários e solicitar meios de reforço, caso tal se justifique; 

 O COM é o responsável pela gestão da informação e pela sua difusão junto da CMPC 
e do Diretor do Plano. A periodicidade dos briefings não deverá ser superior a             
4 horas. 

 

4.2.  Gestão da Informação às Entidades Intervenientes no Plano 

Em relação à gestão da informação às entidades intervenientes indicam-se os 
procedimentos e instruções de coordenação que asseguram a notificação e passagem de 
informação às entidades intervenientes do plano, designadamente autoridades, agentes 
de proteção civil, organismos e entidades de apoio. Tal fluxo de informação destina-se a 
assegurar que todas as entidades mantêm níveis de prontidão e envolvimento. 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO ÀS ENTIDADES INTERVENIENTES NO PLANO 
Entidade Coordenadora: Serviço Municipal de Proteção Civil - SMPC 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

 Instituto Nacional de Emergência 
Médica; 

 Guarda Nacional Republicana; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito. 

 Câmara Municipal de Alvito. 

 

TO 

COS

Organismos e 
Entidades de Apoio 

Agentes de Proteção 
Civil 

COM 

SMPC 
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Prioridades de Ação: 
 Assegurar a obtenção de pontos de situação junto do COS, outros agentes de 

proteção civil e entidades intervenientes; 
 Recolher e tratar informação necessária à perspetivação da evolução futura da 

situação de emergência; 
 Analisar possíveis cenários e resultados de modelos de previsão; 
 Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio à decisão nas operações 

de emergência; 
 Analisar e tratar outras informações relevantes. 

 

Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
 

 
 

 

Instruções Específicas:  
 O COM é o responsável pela gestão da informação e pela sua  difusão junto da CMPC 

e do Diretor do Plano; 
 A gestão de informação entre as entidades intervenientes é feita através de 

relatórios periódicos (modelo de relatório constante em parte IV, secção III, ponto 3 
do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil), mensagens escritas, 
comunicações rádio, telefone, áudio ou videoconferência, ou outro, conforme se 
revele mais eficaz e adequado; 

 A periodicidade dos briefings não deverá ser superior a 4 horas. 
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4.3.  Informação Pública 

Na vertente de informação pública define-se a forma como a população deve ser avisada 
e mantida informada durante a ocorrência, de modo a que possa adotar as instruções das 
autoridades e as medidas de autoproteção mais convenientes. Estão ainda previstos os 
procedimentos de informação periódica aos órgãos de comunicação social, a levar a cabo 
pelo Diretor do Plano ou seu representante. Está previsto o tipo de informações a prestar, 
nomeadamente o ponto de situação, as ações em curso, as áreas de acesso restrito, as 
medidas de autoproteção, os locais de reunião, de acolhimento provisório ou de 
assistência, os números de telefone e locais de contato para informações, receção de 
donativos e inscrição para serviço voluntário e as instruções para regresso de populações 
evacuadas. 

INFORMAÇÃO PÚBLICA 
Entidade Coordenadora: Câmara Municipal de Alvito 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 
 Câmara Municipal de Alvito; 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito. 

 Centro Distrital de Operações de 
Socorro de Beja; 

 Juntas de Freguesia. 
Prioridades de Ação: 
 Mantém permanentemente atualizados todos os aspetos relacionados com a 

emergência, bem assim como das operações de socorro em curso; 
 Garante a relação com os órgãos de comunicação social e prepara, com a 

periodicidade determinada, comunicados a distribuir; 
 Organiza e prepara briefings periódicos e conferências de imprensa, por 

determinação do Diretor do Plano; 
 Divulga a todos os órgãos de comunicação social a informação necessária; 
 Divulga a informação disponível, bem como os avisos e medidas de autoproteção às 

populações, incluindo números de telefone de contato, indicação de pontos de 
reunião ou centros de deslocados/ assistência, listas de desaparecidos, mortos e 
feridos, locais de acesso interdito ou restrito e outras instruções consideradas 
necessárias; 

 Organiza campanhas de informação pública durante as ações de preparação para a 
emergência; 

 Organiza e mantém atualizada uma lista de contatos dos Órgãos de Comunicação 
Social (OCS) locais e regionais. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
 

 
 

 
Instruções Específicas:  
 O Diretor do Plano é o responsável pela validação da informação pública divulgada; 
 O Diretor poderá nomear um porta-voz para as relações com os OCS; 
 Os Órgãos de Comunicação Social (lista em IV-III-2) devem difundir toda a 

informação disponível, através da divulgação na íntegra, de comunicados e outras 
formas, no âmbito da sua missão informativa; 

 Na Fase de Emergência, as estações de rádio devem difundir, em tempo útil, os 
avisos e medidas de autoproteção das populações; 

 O aviso e a informação pública podem ser desencadeados, através de sirenes (toques 
intermitentes de 5 segundos, executados durante 1 minuto, repetidos 5 vezes, com 
um intervalo de 1 minuto entre cada repetição); 

 O modelo de comunicado a utilizar para o efeito consta na parte IV, secção III, ponto 
4 do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil; 

 As forças de segurança que atuam no concelho - GNR - informam a população 
presente nas áreas sob sua jurisdição, sobre os locais onde se deverão deslocar, as 
áreas interditas e procedimentos a adotar para facilitar as ações de socorro e 
salvamento em curso. 
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5. Procedimentos de Evacuação 
Relativamente aos procedimentos de evacuação, estão estabelecidos os procedimentos e 
instruções de coordenação, bem como a identificação dos meios e das responsabilidades 
dos serviços, agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio, associados às 
operações de evacuação e movimentação das populações, designadamente abertura de 
corredores de circulação de emergência, controlo de acesso às áreas afetadas e controlo 
de tráfego. 

PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 
Entidade Coordenadora: Forças de Segurança 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 

 Guarda Nacional Republicana; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito. 

 Câmara Municipal de Alvito; 
 Instituto Nacional de Emergência 

Médica; 
 Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo, EPE. 
Prioridades de Ação: 
 Coordenar as operações de movimentação das populações; 
 Difundir junto das populações recomendações de evacuação, diretamente, ou por 

intermédio da área de intervenção de Gestão de Informação; 
 Definir os locais de concentração e irradiação; 
 Definir itinerários de evacuação, em articulação com o COS e em conformidade com 

o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil; 
 Proceder à abertura de corredores de emergência; 
 Garantir o controlo do tráfego e manter abertos os corredores de emergência, 

coordenando o acesso às áreas afetadas. 
Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
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Instruções Específicas:  
 A evacuação das populações é proposta pelo COS e validada pelo Diretor do Plano; 
 A orientação da evacuação e a movimentação das populações é da responsabilidade 

das Forças de Segurança; 
 O tráfego rodoviário é reencaminhado pelas forças de segurança, de modo a não 

interferir com a movimentação das populações a evacuar, nem com a mobilidade 
das forças de intervenção; 

 Existem Zonas de Concentração Local (ZCL), caracterizadas pela proximidade à Zona 
de Sinistro, conforme previsto neste plano; 

 Zonas de Reunião e Irradiação (ZRI) para onde converge a população das diversas 
ZCL’s, em local mais amplo, seguro e com maior facilidade de acesso de meios de 
transporte, conforme previsto no PMEPC; 

 Podem ainda existir Zonas de Concentração e Alojamento das Populações (ZCAP), 
para onde são encaminhadas as populações, antes de serem conduzidas para um 
alojamento; 

 As ZCL e ZRI são coordenadas pela câmara municipal e articulam-se 
operacionalmente com a área de intervenção da Logística; 

 As ZCAP são coordenadas pelo Instituto da Segurança Social - Serviço Local; 
 O regresso das populações às áreas anteriormente evacuadas é controlado pelas 

forças de segurança, tendo em vista a manutenção das condições de tráfego. 
 

 
Figura 9. Zonas de Concentração Local e Zonas de Reunião e Irradiação 
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6. Manutenção da Ordem Pública 
No que diz respeito à manutenção da ordem pública, estão estabelecidos os 
procedimentos e instruções de coordenação destinados a assegurar a manutenção da 
ordem pública, a limitação do acesso às zonas de sinistro e de apoio e a segurança das 
infraestruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis às operações de proteção civil 
(tais como instalações dos agentes de proteção civil, hospitais, escolas, etc.). 

MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 
Entidade Coordenadora: Forças de Segurança - GNR 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 
 Guarda Nacional Republicana.  Câmara Municipal de Alvito. 
Prioridades de Ação: 
 Garantir a manutenção da Lei e da Ordem; 
 Garantir a proteção das pessoas, bens e património; 
 Garantir o controlo de tráfego e manter abertos corredores de circulação de 

emergência; 
 Garantir a segurança de estruturas sensíveis e/ ou fundamentais às operações de 

proteção civil e de apoio às populações; 
 Coordenar o acesso às áreas afetadas; 
 Colaborar nas ações de aviso e mobilização do pessoal envolvido nas operações de 

socorro, bem como no aviso às populações, em colaboração com a área da Gestão 
da Informação; 

 Prestar a colaboração necessária ao diagnóstico da situação de emergência. 
Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
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Instruções Específicas:  
 Após a definição da zona de sinistro e de apoio, o tráfego rodoviário é controlado 

pelas forças de segurança, de modo a não interferir com a movimentação das 
populações a evacuar, nem com a mobilidade das forças de intervenção;  

 As Forças de Segurança garantem a ordem pública  das áreas afetadas, 
nomeadamente: 

a. No controlo de pessoas e viaturas à zona de sinistro nos vários itinerários de 
acesso; 

b. Na garantia da segurança dos bens nas áreas evacuadas; 
c. Através da disponibilização de equipas de intervenção especializadas em 

ordem pública para atuação perante qualquer indício de atividade criminosa 
ou passível de interferir com o normal desenrolar das operações de socorro; 

d. Na identificação e detenção dos suspeitos de "pilhagens" e outras atividades 
proibidas por lei; 

 As Forças de Segurança garantem a segurança física das instalações do SMPC e das 
dos agentes de proteção civil, mantendo desimpedidos os acessos;  

 As Forças de Segurança, para além de garantirem a segurança no teatro de 
operações, na deslocação das populações afetadas, nas Zonas de Concentração 
Local, nos abrigos temporários e noutras instalações consideradas sensíveis (Câmara 
Municipal de Alvito, Quartel da GNR, Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alvito), 
deverão ter previstas ações de patrulhamento no concelho, de modo a garantir a 
segurança da população (evitar alterações da ordem pública); 

 Em condições concretas, poderão ser criadas barreiras físicas, ou seja, perímetros de 
segurança através dos quais o acesso ao teatro de operações será controlado; 

 A criação dos perímetros de segurança é da responsabilidade do COS e assegurado 
pelas forças de segurança (GNR), sendo a sua dimensão determinada pela 
informação observada no local, podendo ser alargada ou diminuída de acordo com 
as características e evolução da ocorrência. 
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7. Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 
Nos serviços médicos e transporte de vítimas, estão identificados os procedimentos e 
instruções de coordenação bem como os meios e as responsabilidades dos serviços, 
agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de 
saúde e evacuação secundária, face a um elevado número de vítimas. 

SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 
Entidade Coordenadora: Instituto Nacional de Emergência Médica - INEM 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 
 Autoridade de Saúde Concelhia; 
 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE. 

 Bombeiros Voluntários de 
Alvito. 

Prioridades de Ação: 
 Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, 

nomeadamente a triagem, estabilização e transporte das vítimas para as Unidades 
de Saúde; 

 Planear e estudar as ações de evacuação secundária das vítimas entre os postos de 
triagem e de socorros e outras Unidades de Saúde mais diferenciadas, bem como a 
evacuação de Hospitais; 

 Coordenar as ações de saúde pública; 
 Estabelecer áreas de triagem das vítimas; 
 Assegurar a montagem, organização e funcionamento de Postos Médicos Avançados; 
 Assegurar a montagem, organização e funcionamento de Hospitais de Campanha; 
 Determinar os hospitais de evacuação; 
 Implementar um sistema de registo de vítimas desde o Teatro de Operações até à 

Unidade de Saúde de destino; 
 Inventariar, convocar, reunir e distribuir o pessoal dos Serviços de Saúde, nas suas 

diversas categorias, de forma a reforçar e/ ou garantir o funcionamento de serviços 
temporários e/ ou permanentes; 

 Inventariar danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como das 
que se mantêm operacionais na Zona de Sinistro; 

 Organizar o fornecimento de recursos médicos; 
 Criar locais de recolha de sangue em locais chave e assegurar a sua posterior 

distribuição pelas unidades de saúde carenciadas. 
 

 APOIO PSICOLÓGICO: 

 Assegurar o apoio psicológico imediato a prestar às vítimas primárias e secundárias 
no local da ocorrência/ teatro de operações (TO); 

 Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas primárias e secundárias do TO 
para as Zonas de Apoio Psicológico (ZAP) e destas para as Zonas de Concentração e 
Alojamento de Populações (ZCAP); 

 Assegurar o apoio psicológico às vítimas terciárias; 
 Coordenar os mecanismos de evacuação das vítimas terciárias para locais exclusivos 

para esse efeito; 
 Assegurar o apoio psicológico de continuidade à população presente nas ZCAP. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
 

 
 

Instruções Específicas:  
 A triagem primária é da competência da Área de Intervenção de Socorro e 

Salvamento, sendo em regra realizada pelos Corpos de Bombeiros. O INEM colabora 
nessa ação de acordo com as suas disponibilidades; 

 Os cadáveres identificados na triagem primária serão posteriormente encaminhados 
para a Zona de Transição (ZT); 

 Postos de triagem e de socorros serão montados em estruturas fixas ou temporárias 
pelo INEM em colaboração com a autoridade de saúde concelhia, que poderão ser 
reforçados com meios externos ao Município; 

 A localização dos Postos/ Áreas de triagem é identificada em colaboração com os 
Corpos de Bombeiros e deverá estar tão perto quanto possível das zonas mais 
afetadas dentro da Zona de Sinistro, respeitando as necessárias distâncias de 
segurança; 

 Para evacuação e tratamento dos operacionais serão utilizadas as estruturas 
hospitalares públicas (Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE) e privadas 
disponíveis no Município, podendo ser reforçadas, a pedido, por outras estruturas 
municipais, distritais ou nacionais. 

 

 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 63 

 

Procedimentos e Instruções de Coordenação (Apoio Psicológico): 
 

 

Vítimas Primárias: Vítimas diretamente resultantes da situação de emergência em causa; 
Vítimas Secundárias: Familiares das vítimas primárias; 
Vítimas Terciárias: Operacionais dos APC e dos Organismos e Entidades de apoio envolvidos nas operações em 
curso. 
 

Instruções Específicas:  
APOIO PSICOLÓGICO 

 O apoio psicológico imediato às vítimas primárias e secundárias no TO será realizado 
em Zonas de Apoio Psicológico (ZAP) constituídas para o efeito; 

 As ações a desenvolver nas ZAP são respeitantes à receção e estabilização de vítimas, 
levantamento de necessidades psicossociais, identificação e recolha de informação 
das mesmas; 

 As ZAP são da responsabilidade do INEM a quem cabe gerir as prioridades de 
evacuação e os momentos de evacuação. Os restantes agentes de proteção civil e 
organismos e entidades de apoio que disponham de psicólogos apoiam o INEM na 
medida das suas disponibilidades; 

 As ZAP devem articular-se com as ZCAP quanto à comunicação de dados e com o COS 
quanto à recolha de informação com relevância operacional; 

 O apoio psicológico às vítimas terciárias é responsabilidade primária das respetivas 
entidades. No caso de insuficiência ou ausência de meios de apoio, este será 
garantido pelas entidades disponíveis para o efeito. As vítimas terciárias são 
acompanhadas em locais reservados e exclusivos para esse efeito; 

 Os psicólogos das Forças de Segurança serão usados prioritariamente no tratamento 
e acompanhamento dos seus próprios operacionais. As disponibilidades 
remanescentes poderão ser utilizadas no âmbito do esforço geral de resposta; 

 O apoio psicológico de continuidade, a realizar predominantemente nas ZCAP, é 
coordenado pelo Instituto da Segurança Social - Serviço Local que será apoiado por 
equipas de psicólogos da Câmara Municipal. Este apoio poderá prolongar-se durante 
a fase de reabilitação, devendo os serviços intervenientes garantir essa continuidade 
de tratamento/ acompanhamento; 

 Nas ZCAP aplicam-se os procedimentos previstos no Apoio Social. 
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8. Socorro e Salvamento 
Relativamente ao socorro e salvamento estabelecem-se os procedimentos e instruções 
de coordenação, bem como a identificação dos meios e das responsabilidades dos 
serviços, agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio, quanto às atividades 
de socorro, busca e salvamento de vítimas, que podem incluir a extinção de incêndios, o 
escoramento de estruturas, o resgate ou desencarceramento de pessoas, a contenção de 
fugas e derrames de produtos perigosos, etc. 

SOCORRO E SALVAMENTO 
Entidade Coordenadora: Comandante das Operações de Socorro - COS 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 
 Instituto Nacional de Emergência Médica; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito. 

 Câmara Municipal de Alvito. 

Prioridades de Ação: 
 Planear e coordenar o socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, 

desabamentos e, de um modo geral, em todos os sinistros; 
 Planear e coordenar as ações de busca e salvamento; 
 Proceder aos reconhecimentos essenciais à recolha e confirmação da informação 

disponível, com a maior brevidade possível, de forma a avaliar objetivamente a situação 
de emergência; 

 Propor a definição de zonas prioritárias nas áreas afetadas pela situação de emergência; 
 Planear e coordenar a evacuação primária, em articulação com a área de intervenção 

dos Procedimentos de Evacuação, colaborando nas ações de transporte; 
 Propor trabalhos de demolição e desobstrução; 
 Assegurar a minimização de perdas de vidas, bens e agressões ao meio ambiente; 
 Assegurar a prestação de primeiros socorros, em articulação com a área de intervenção 

dos Serviços Médico e Transporte de Vítimas. 
Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
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Instruções Específicas:  
 A intervenção inicial face a um acidente grave ou catástrofe cabe, prioritariamente, às 

forças mais próximas do local da ocorrência ou àquelas que se verifique terem uma 
missão específica mais adequada. Assim, de acordo com a legislação aplicável (SIOPS), 
o chefe da primeira equipa de intervenção assume a função de Comandante das 
Operações de Socorro (COS). Este, de imediato, deve avaliar a situação e identificar o 
tipo de ocorrência, o local e a extensão, o número potencial de vítimas e os meios de 
reforço necessários; 

 A classificação das ocorrências deverá ser efetuada de acordo com o disposto na 
respetiva NOP da ANPC em vigor; 

 Caso aplicável, deverá ser indicado pelo COS a setorização do Teatro das Operações, 
por zonas geográficas ou funcionais, e identificado um responsável por cada setor; 

 O COS mantém a articulação operacional permanente com o Comandante Operacional 
Distrital (CODIS); 

 A nível municipal, a coordenação das operações de socorro é assegurada pela CMPC; 
 As informações recolhidas devem ser comunicadas ao CDOS que deverá ter em conta o 

disposto na tabela de gravidade constante na Diretiva Operacional Nacional n.º 1 
ANPC/2007 (Estado de alerta para as organizações integrantes do SIOPS); 

 O fim da situação de emergência é dado pelo COS, em articulação com o Diretor do 
Plano; 

 Compete ao COS promover a recolha sistemática de informação relacionada com a 
situação de emergência e estabelecer um registo cronológico da sua evolução, 
elaborando relatórios e pontos de situação; 

 Compete ao COS manter permanentemente atualizado o estudo da situação nas áreas 
sinistradas e em cada um dos pontos críticos, propondo e acionando os meios 
adequados, em articulação com a CMPC e com o Diretor do Plano; 

 O COS propõe à CMPC trabalhos de demolição ou de estabilização de infraestruturas e 
de contenção de fugas e derrames; 

 As forças de segurança asseguram primariamente as operações de busca e evacuação 
da população afetada; 

 As ações de Socorro e Salvamento serão coordenadas pelo Comandante das 
Operações de Socorro, recorrendo aos Corpos de Bombeiros e ao INEM (o qual, por 
sua vez, se deverá articular com as estruturas de saúde locais através da autoridade de 
saúde do concelho); 

 No que respeita à prestação de cuidados médicos e transporte de vítimas aplica-se o 
definido para a Área de Intervenção de Serviços Médicos e Transporte de Vítimas; 

 Os Bombeiros Voluntários de Alvito serão responsáveis pelas ações de combate a 
incêndios e pelo desencarceramento de vítimas recorrendo a meios próprios e a meios 
da Câmara Municipal (solicitados pelo COS à CMPC); 

 A GNR recorre a equipas cinotécnicas sempre que tal mostre ser necessário e possível; 
 As forças de segurança recorrem sempre que necessário a entidades para apoio nas 

ações de busca. 
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9. Serviços Mortuários 
No que respeita aos serviços mortuários, estão estabelecidos os procedimentos e 
instruções de coordenação, bem como identificados os meios e serviços, agentes de 
proteção civil, organismos e entidades de apoio, quanto às atividades de recolha e 
reunião de vítimas mortais, instalação de morgues provisórias para identificação e 
reconhecimento de vítimas mortais e sepultamento de emergência. 

SERVIÇOS MORTUÁRIOS 
Entidade Coordenadora: Autoridade de Saúde Concelhia 
Entidades Intervenientes: Entidades de Apoio Eventual: 
 Instituto Nacional de Emergência 

Médica; 
 Bombeiros Voluntários de Alvito; 
 Autoridade de Saúde Concelhia; 
 Guarda Nacional Republicana; 
 Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses. 

 Câmara Municipal de Alvito; 
 Policia Judiciária; 
 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; 
 Ministério Público. 

Prioridades de Ação: 
 Assegurar o correto tratamento dos cadáveres, conforme os Procedimentos 

Operacionais previstos; 
 Assegurar a criação de Equipas Responsáveis pela Avaliação das Vítimas (ERAV); 
 Receber e guardar os espólios dos cadáveres, informando o “centro de pesquisa de 

desaparecidos” (articulação com a área da Manutenção da Ordem Pública - as Forças 
de Segurança promovem a organização destes centros que têm como objetivo ações 
de pesquisa de desaparecidos); 

 Fornecer à área de Gestão da Informação e à Direção do Plano listas atualizadas das 
vítimas mortais e dos seus locais de sepultamento; 

 Garantir uma eficaz recolha de informações que possibilite proceder, com a máxima 
rapidez e eficácia, à identificação dos cadáveres, nomeadamente no que respeita a: 
colheita de dados Post-mortem (PM), colheita de dados Ante-mortem (AM) e 
cruzamento de dados PM/AM;  

 Assegurar a presença das Forças de Segurança nos locais onde decorrem operações 
de mortuária de forma a garantir a manutenção de perímetros de segurança; 

 Assegurar a integridade das zonas onde foram referenciados e recolhidos os 
cadáveres com vista a garantir a preservação de provas, a análise e recolha das 
mesmas; 

 Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres; 
 Garantir uma correta tramitação processual de entrega dos corpos identificados. 
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Procedimentos e Instruções de Coordenação: 
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Instruções Específicas:  
 O chefe da ERAV é o representante da GNR. O médico que integra a ERAV é enviado 

pela Autoridade de Saúde mas se tal não for possível, serão aceites quaisquer outros 
médicos desde que seja possível, ao chefe da ERAV, verificar a sua credenciação 
como tal; 

 Sendo localizado um corpo sem sinais de vida e sem tarja negra aposta, o médico da 
ERAV verificará o óbito e procederá à respetiva etiquetagem em colaboração com o 
elemento da PJ. Caso sejam detetados indícios de crime, o chefe da ERAV poderá 
solicitar exame por perito médico-legal, antes da remoção do cadáver para a ZRnM; 

 A aposição de tarja negra e de etiqueta numa vítima sob supervisão de um médico 
corresponde à verificação do óbito, devendo ser feito na triagem de emergência 
primária, sempre que possível; 

 A autorização de remoção de cadáveres ou partes de cadáveres, do local onde foram 
inspecionados até à ZRnM, haja ou não haja suspeita de crime, cabe ao Ministério 
Público e é solicitada pelo chefe da ERAV; 

 A autorização do MP para remoção é transmitida mediante a identificação do 
elemento policial que chefia a ERAV, dia, hora e local da remoção, conferência do 
número total de cadáveres ou partes de cadáveres cuja remoção se solicita, com 
menção do número identificador daqueles em relação aos quais haja suspeita de 
crime; 

 A autorização antecedente é solicitada ao magistrado do MP designado ou integrado 
na estrutura municipal, ou, em caso de impossibilidade, noutra estrutura onde esteja 
presente; 

 Compete à GNR promover a remoção dos cadáveres ou partes de cadáveres 
devidamente etiquetados e acondicionados em sacos apropriados (“body-bags”), 
também devidamente etiquetados, podendo para o efeito requisitar a colaboração 
de quaisquer entidades públicas ou privadas. Os Bombeiros mediante as suas 
disponibilidades, colaborarão nas operações de remoção dos cadáveres para as 
ZRnM e/ ou destas para os NecPro; 

 O INMLCF assegura a constituição das Zonas de Reunião de Mortos (ZRnM) e dos 
Necrotérios Provisórios (NecPro), que se poderão localizar em pavilhões 
gimnodesportivos, armazéns, ou outros previstos no PMEPC; 

 O MP autoriza a remoção dos cadáveres ou partes de cadáveres do local onde foram 
etiquetados para as ZRnM e destas para os NecPro, para realização, nestes, de 
autópsia médico-legal e demais procedimentos tendentes à identificação, 
estabelecimento de causa de morte e subsequente destino do corpo ou partes ou 
fragmentos anatómicos; 

 Compete à Câmara Municipal providenciar equipamento para os NecPro de acordo 
com indicações do INMLCF, designadamente o fornecimento de iluminação, macas 
com rodas, mesas de trabalho, sacos de transporte de cadáveres, pontos de água e 
energia; 

 A identificação de cadáveres resulta exclusivamente de técnicas médico-legais e 
policiais, registadas em formulários próprios; 

 Relativamente a vítimas de nacionalidade estrangeira, será acionado no NecPro, o 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Unidade de Cooperação Internacional 
(UCI) da PJ, para obtenção de dados para a identificação das mesmas; 
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 Aquando da ativação do plano, e tendo como missão a recolha de dados ante-

mortem, promover-se-á a ativação de um ou mais Centros de Recolha de 
Informação, conforme decisão do MP e sob responsabilidade da PJ e do INMLCF 
(estes centros irão recolher todos os dados ante-mortem que posteriormente serão 
conciliados com a informação post-mortem); 

 Os cadáveres que se encontrem em Hospitais de Campanha ou Postos Médicos 
Avançados são encaminhados para ZRnM desenrolando-se, a partir daí, os 
procedimentos previstos no fluxograma; 

 Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais 
unidades de saúde e decorrentes do incidente, adotam-se os procedimentos 
habituais de validação de suspeita de crime, identificação de cadáver e de 
confirmação do óbito. Estes estabelecimentos constituem-se automaticamente 
como ZRnM pelo que, após cumprimento das formalidades legais internas e 
autorização do MP, o cadáver será transportado para o NecPro; 

 Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e demais 
unidades de saúde mas que decorram de patologias anteriores ao incidente, 
adotam-se os procedimentos habituais de verificação do óbito e, após cumprimento 
das formalidades legais internas, o cadáver poderá ser libertado para a família; 

 Compete às entidades gestoras das ZRnM e dos NecPro fornecer ao MP a informação 
sobre vítimas falecidas, o qual a transmitirá à Comissão Municipal de Proteção Civil 
(CMPC), incluindo dados sobre o número de mortes verificadas, de mortos 
identificados ou por identificar, bem como a informação sobre as estruturas 
organizativas instaladas para a intervenção nesses domínios. A transmissão e 
divulgação desta informação far-se-á com respeito pelo segredo de justiça, pelo 
segredo médico, pelo dever de reserva profissional e pelo princípio da necessidade 
de conhecer; 

 Os cadáveres e partes de cadáver que não forem entregues a pessoas com 
legitimidade para o requerer, podem ser conservados em frio ou inumados 
provisoriamente, se necessário em sepultura comum, assegurando-se a 
identificabilidade dos mesmos, até à posterior inumação ou cremação individual 
definitiva; 

 As necessidades de transporte de pessoas e equipamento serão supridas pela Área 
de Intervenção de Logística, de acordo com os meios disponíveis; 

 O apoio psicológico aos familiares das vítimas e elementos das equipas de 
intervenção será efetuado de acordo com os procedimentos definidos para as 
respetivas Áreas de Intervenção. 
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Figura 10. Zonas de Reunião de Mortos e dos Necrotérios Provisórios 
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10. Protocolos 
Não existem atualmente protocolos efetivamente firmados. No entanto, o Diretor do 
Plano, estabelecerá os protocolos de cooperação necessários para um funcionamento 
eficaz do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Alvito. 
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Parte IV – Informação Complementar 
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Secção I 

1. Organização Geral de Proteção Civil em Portugal 
De acordo com a Lei de bases da Proteção Civil n.º 27/2006, de 3 de junho, 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".  

OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA PROTEÇÃO CIVIL 

De acordo com o n.º 1, do artigo 2.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, os objetivos 
fundamentais da Proteção Civil Municipal são: 

 Prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de acidente 
grave ou catástrofe deles resultante; 

 Atenuar na área do município os riscos coletivos e limitar os seus efeitos; 

 Socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em 
perigo e proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse 
público; 

 Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas afetadas por 
acidente grave ou catástrofe. 

DOMÍNIO DE ATUAÇÃO DA ATIVIDADE DA PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL 

Segundo o n.º 2, do artigo 2.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, a atividade de 
proteção civil municipal exerce-se nos seguintes domínios: 

 Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos do município; 

 Análise permanente das vulnerabilidades municipais perante situações de risco; 

 Informação e formação das populações do município, visando a sua sensibilização 
em matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades; 

 Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, 
ao nível municipal; 

 Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em geral, de 
monumentos e de outros bens culturais, de infraestruturas, do património 
arquivista, de instalações de serviços essenciais, como do ambiente e dos recursos 
naturais existentes no município; 
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 Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a 
prestação de socorro e assistência, bem como a evacuação, alojamento, e 
abastecimento das populações presentes no município. 

 

1.1.  Estrutura de Proteção Civil 

A estrutura municipal de proteção civil, de acordo com a legislação em vigor, assenta nos 

seguintes órgãos: 

 Direção Política: Presidente da Câmara Municipal de Alvito; 

 Coordenação Política: Comissão Municipal de Proteção Civil; 

 Execução: Serviço Municipal de Proteção Civil. 

O Presidente da Câmara Municipal é o responsável municipal da política de proteção civil, 
competindo-lhe desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 
catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, assistência e reabilitação 
adequadas. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil, presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, 
tem as competências previstas na legislação em vigor. 

O Comandante Operacional Municipal, que depende hierárquica e funcionalmente do 
Presidente da câmara municipal, encontra-se nomeado e atua exclusivamente no âmbito 
territorial do respetivo município e, entre outras competências, assume a coordenação 
das operações de socorro de âmbito municipal, nas situações previstas no presente 
Plano. 

Toda esta estrutura é assegurada, do ponto de vista técnico e funcional, pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil, a quem compete assegurar a coordenação/ funcionamento 
de todos os organismos municipais de proteção civil, bem como centralizar, tratar e 
divulgar toda a informação recebida relativa à proteção civil municipal.  

De modo a clarificar o papel das diferentes entidades, órgãos e serviços que compõem a 
estrutura municipal de proteção civil, descreve-se de seguida pormenorizadamente as 
respetivas competências: 
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Direção Política Competências 

Presidente da Câmara 
Municipal de Alvito 

Desencadear, na iminência ou ocorrência de acidente grave ou 
catástrofe, as ações de proteção civil de prevenção, socorro, 
assistência e reabilitação adequadas a cada caso; 
Declarar a situação de alerta de âmbito municipal; 
Dirigir de forma efetiva e permanente os SMPC, tendo em vista o 
cumprimento dos planos e programas estabelecidos e a 
coordenação das atividades a desenvolver no domínio da proteção 
civil, designadamente em operações de socorro e assistência, com 
especial relevo em situações de alerta, contingência e calamidade; 
Pronunciar-se, junto do CODIS, sobre a declaração da situação de 
alerta de âmbito municipal, quando estiver em causa a área do 
respetivo Município; 
Exercer as demais competências que lhe advenham da lei ou 
regulamento no âmbito da proteção civil municipal. 

Quadro 12. Competências do Presidente da Câmara Municipal 

 

Coordenação Política Competências 
Comissão Municipal 
de Proteção Civil de 

Alvito 

As competências da CMPC de Alvito encontram-se definidas na 
Parte II - Ponto 1.1. 

Quadro 13. Competências da CMPC 

 

Execução 
Competências 

Planeamento de Operações 

Serviço Municipal de 
Proteção Civil de 

Alvito 

Acompanhar a elaboração e atualizar o Plano Municipal de 
Emergência e os planos especiais, quando estes existam; 
Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura dos SMPC; 
Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e 
dos recursos existentes no concelho de Alvito, com  interesse para 
os SMPC; 
Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e 
consequências dos riscos naturais, tecnológicos e sociais que 
possam afetar o Município, em função da magnitude estimada e do 
local previsível da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de 
modo a prevenir, quando possível, a sua manifestação e a avaliar e 
minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis; 
Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes 
ocorridas no Município, bem como sobre elementos relativos às 
condições de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às 
respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso 
das ações empreendidas em cada caso; 
Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro 
em situação de emergência; 
Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento; 
Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a 
execução de exercícios e simulacros. 

Quadro 14. Competências do SMPC 
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Execução 
Competências 

Prevenção e Segurança 

Serviço Municipal de 
Proteção Civil de 

Alvito (continuação) 

Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados; 
Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 
Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança; 
Realizar ações e campanhas de sensibilização para questões de 
segurança, preparando e organizando as populações face aos riscos 
e cenários previsíveis; 
Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, 
dirigidas a segmentos específicos da população alvo, ou sobre riscos 
específicos em cenários prováveis previamente definidos; 
Fomentar o voluntariado em proteção civil; 
Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as 
soluções que entenda mais adequadas; 

Informação Pública 
Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão de documentação 
sobre proteção civil; 
Divulgar a missão e estrutura do SMPC; 
Recolher e divulgar a informação destinada à divulgação pública; 
Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil com 
vista à adoção de medidas de autoproteção; 
Indicar, na iminência de acidente grave ou catástrofe as orientações, 
medidas preventivas e procedimentos a seguir pela população. 

Quadro 15. Competências do SMPC (continuação) 

 

1.2.  Estrutura das Operações 

As operações de proteção e socorro de nível nacional encontram-se enquadradas pelo 
Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de junho, que define o Sistema Integrado de Operações e 
Socorro (SIOPS). O SIOPS consiste num 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. 

O SIOPS visa responder a situações de iminência de acidente grave ou catástrofe, 
assentando o principio de comando único em estruturas de coordenação institucional, 
onde se compatibilizam todas as instituições necessárias para fazer face a acidentes 
graves e catástrofes. Este princípio assenta também em estruturas de comando 
operacional que, no âmbito das competências atribuídas à Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, agem perante a iminência ou ocorrência de acidentes graves ou 
catástrofes em ligação com outras forças que dispõem de comando próprio (GNR, etc.). 
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Quadro 16.Estruturas de Comando e de Coordenação da Proteção Civil em Portugal 

 

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL  

A coordenação institucional é assegurada pelos centros de coordenação operacional 
(CCO), a nível nacional e distrital, que integram representantes das entidades cuja 
intervenção se justifica em função de cada ocorrência em concreto. 

As atribuições dos CCO são as seguintes: 

 Assegurar a coordenação dos recursos e do apoio logístico das operações de 
socorro, emergência e assistência realizadas por todas as organizações integrantes 
do SIOPS; 

 Proceder à recolha de informação estratégica, relevante para as missões de 
proteção e socorro, detida pelas organizações integrantes dos CCO, bem como 
promover a sua gestão; 

 Recolher e divulgar, por todos os agentes em razão da ocorrência e do estado de 
prontidão, informações de carácter estratégico essencial à componente de 
comando operacional tático; 

 Informar permanentemente a autoridade política respetiva de todos os factos 
relevantes que possam gerar problemas ou estrangulamentos no âmbito da 
resposta operacional; 

 Garantir a gestão e acompanhar todas as ocorrências, assegurando uma resposta 
adequada no âmbito do SIOPS. 

 

 

 

 

Comando Coordenação 

Nível Nacional 

Nível Distrital 

Nível Municipal 

ANPC CNOS CCON 

CCOD 

COM SMPC 

CDOS 

CMPC 
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COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL DE NÍVEL MUNICIPAL 

Segundo o artigo 11º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, as comissões municipais de 
proteção civil asseguram ao nível municipal a coordenação institucional, sendo deste 
modo responsáveis pela gestão da participação operacional de cada força ou serviço nas 
operações de socorro a desencadear. A Diretiva Operacional n.º 1/2010 da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil indica que a Comissão Municipal de Proteção Civil assume, 
para além da política da atividade de proteção civil municipal, o papel de coordenação 
institucional na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 

ESTRUTURAS DE DIREÇÃO E COMANDO 

Todas as instituições representadas nos centros de coordenação operacional possuem 
estruturas de intervenção próprias que funcionam sob a direção ou comando previstos 
nas respetivas leis orgânicas. Por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dispõe 
de uma estrutura operacional própria que assenta em comandos operacionais de socorro 
de âmbito nacional e distrital. Compete a esta estrutura assegurar o comando 
operacional das operações de socorro e ainda o comando operacional integrado de todos 
os corpos de bombeiros. 

COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL 

O enquadramento institucional e operacional da proteção civil no âmbito municipal 
encontra-se estabelecido na Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro e estabelece que todos 
os municípios deverão possuir um Comandante Operacional Municipal (COM) ao qual 
competirá assumir a coordenação das operações de socorro de âmbito municipal, nas 
situações previstas no plano municipal de emergência de proteção civil, bem como 
quando a dimensão do sinistro requeira o emprego de meios de mais de um Corpo de 
Bombeiros. Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do Presidente da 
Câmara, o COM mantém em permanência a ligação com o Comandante Operacional 
Distrital.  
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2. Mecanismos da Estrutura de Proteção Civil 

2.1. Composição, Convocação e Competências da Comissão de 
Proteção Civil 

A Comissão Municipal de Proteção Civil é o organismo que assegura que todas as 
entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de proteção, 
de socorro, emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou 
catástrofe, se articulam entre si, garantindo os meios adequados à gestão da ocorrência 
em cada caso concreto. 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
Composição 

Presidente da Câmara Municipal de Alvito; 
Comandante Operacional Municipal (COM); 
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alvito; 
Comandante do Posto da GNR de Alvito; 
Autoridade de Saúde do Concelho; 
Coordenador da Unidade de Cuidados de Saúde Primários;  
Instituto da Segurança Social - Serviço Local 
Presidente da Junta de Freguesia de Alvito; 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia; 

Quadro 17. Composição da CMPC 

 

As reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil de Alvito realizam-se à convocatória 
do Presidente da Câmara Municipal de Alvito. 

As reuniões para a elaboração e/ ou acompanhamento da execução do Plano, suas 
alterações, acompanhamento das políticas de proteção civil, ou outros assuntos de 
carácter não urgente, são convocadas com as formalidades gerais em uso para o efeito 
(ofício a remeter via postal). 

As reuniões que visem o acionamento, no todo ou em parte, do Plano, efetuar-se-ão, sem 
prejuízo de posterior formalização, de forma expedita, através do meio mais célere para o 
efeito (contato telefónico).  

Será, também, convocada reunião da Comissão, de forma expedita, sempre que nos 
termos da Lei nº 27/2006, de 3 de junho, for declarada a situação de alerta, de 
contingência, ou de calamidade, para o todo ou em parte do território do Município. 

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Alvito tem as competências descritas no nº 3, 
do art.º 3º, da Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, nomeadamente: 
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COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 
Competências 

Acionar a elaboração do Plano Municipal de Emergência, acompanhar a sua execução 
e remetê-lo para aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil; 
Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam 
desenvolvidas por agentes públicos; 
Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique; 
Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC acionam, ao nível 
municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios 
necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil; 
Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e instituições, incluindo 
os órgãos de comunicação social. 

Quadro 18. Competências da CMPC 

 

2.2.  Critérios e Âmbito para a Declaração das Situações de Alerta 

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 especiais de reação. 

O ato de declarar a situação de alerta corresponde ao reconhecimento da adoção de 
medidas adequadas e proporcionais à necessidade de enfrentar o grau mais baixo de 
perigo, atual ou potencial (quando inserido numa cadeia com grau crescente de perigo). 

O poder para declarar a situação de alerta é da competência do Presidente da Câmara 
Municipal (art.º 13 da Lei n.º 27/2006 de 3 de julho). 

A declaração de situação de alerta pode reportar-se a qualquer parcela do território, 
adotando um âmbito inframunicipal ou municipal. 

A declaração da situação de alerta deve mencionar expressamente: 

 A natureza do acontecimento que a originou; 

 O âmbito temporal e territorial; 

 A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar. 

A declaração de alerta pressupõe obrigatoriamente: 

 A obrigatoriedade de convocação da Comissão Municipal de Proteção Civil; 

 O estabelecimento dos procedimentos adequados à coordenação técnica e 
operacional do Serviço Municipal de Proteção Civil, dos Agentes de Proteção 
Civil, dos Organismos e Entidades de Apoio, bem como dos recursos a utilizar; 
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 O estabelecimento de orientações relativas aos procedimentos de 
coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança; 

 A adoção de medidas preventivas adequadas à ocorrência. 

A declaração da situação de alerta determina uma obrigação especial de colaboração dos 
meios de comunicação social, em particular das rádios e das televisões, visando a 
divulgação das informações relevantes relativas à situação. 

As situações que poderão justificar a declaração da situação de alerta tem por base a 
gravidade da situação de emergência e o dano material e humano esperado e verificado. 
A cadeia de decisão encontra-se tipificada no Ponto 7.2 da Parte I do PMEPC. 

A declaração da situação de alerta não implica a ativação do PMEPC, e vice-versa, ou seja, 
a ativação do PMEPC não implica a declaração de situação de alerta de âmbito municipal. 

 

2.3.  Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 

Monitorização 

A monitorização dos riscos existentes no município é um processo de elevada 
importância, pois irá permitir antecipar a ocorrência de determinado risco e tomar as 
medidas preventivas adequadas. A monitorização permitirá ainda estabelecer cenários 
futuros e deste modo antecipar a ocorrência de determinado risco e tomar as respetivas 
medidas preventivas. 

No Município de Alvito serão utilizados os seguintes sistemas de monitorização externos: 

 Sistema de Avisos Meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera;  

 Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos da Agência Portuguesa do 
Ambiente;  

 Índice Ícaro;  

 Rede Nacional de Alerta de Radioatividade no Ambiente da Agência Portuguesa do 
Ambiente. 
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SISTEMA DE AVISOS METEOROLÓGICOS - INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA 
ATMOSFERA (IPMA) 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém e desenvolve sistemas de 
monitorização, informação e vigilância meteorológica, sismológica e da composição da 
atmosfera relativas a situações adversas, através do Sistema de Avisos Meteorológicos, 
possuindo a exclusividade de emissão de avisos de mau tempo de carácter 
meteorológico às entidades públicas e privadas. O IPMA dispõe de uma rede de estações 
meteorológicas e de postos udométricos distribuídos pelo país de modo a proceder à 
monitorização climatológica, nomeadamente, precipitação, vento, queda de neve, 
trovoada, frio, calor, nevoeiro e agitação marítima (quadros seguintes). 

Os sistemas de avisos meteorológicos têm por objetivo avisar a Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, a Direcção-Geral da Saúde e a população em geral para a ocorrência de 
situações meteorológicas de risco, que poderão nas próximas 24 horas causar danos ou 
prejuízos a diferentes níveis, dependendo da sua intensidade. Os avisos são emitidos à 
escala distrital para diferentes parâmetros meteorológicos, segundo uma tabela de cores, 
que reflete o grau de intensidade do fenómeno. 

 

Nível do Aviso Considerações Consoante o Nível do Aviso 
Verde Não se prevê nenhuma situação meteorológica de risco. 

Amarelo Situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação 
meteorológica. Acompanhar a evolução das condições meteorológicas. 

Laranja 
Situação meteorológica de risco moderado a elevado. Manter-se ao 
corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as 
orientações da ANPC. 

Vermelho 
Situação meteorológica de risco extremo. Manter-se regularmente ao 
corrente da evolução das condições meteorológicas e seguir as 
orientações da ANPC. 

Quadro 19. Níveis de Aviso do IPMA 
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A emissão de avisos meteorológicos obedece a critérios e varia consoante cada situação. 

Variável Climática Parâmetro Aviso Meteorológico Unidades  
Amarelo Laranja  Vermelho 

Vento Velocidade 
média do 

vento 

50-70 70-90 >90 Km/h 

Rajada 
máxima do 

vento 

70-90 91-130 >130 Km/h 

Precipitação Chuva 10-20 21-40 >40 mm/1h 
Chuva 30-40 41-60 >60 mm/6h 

Neve Queda de 
Neve 

(Altitude 
> 1000 m) 

5 a 10 11 a 100 > 100 cm 

Queda de 
Neve 

(Altitude 
< 1000 m) 

1 a 5 6 a 30 > 30 cm 

Trovoada Descargas 
elétricas 

Frequentes 
e dispersas 

Frequentes e 
concentradas 

Muito frequentes 
e excessivamente 

concentradas 

 

Nevoeiro Visibilidade >=48 >=72 >=96 Horas 
Tempo Quente Temperatura 

máxima 
37 a 40 41 a 43 >43 °C 

Tempo Frio Temperatura 
mínima 

1 a -1 -2 a -4 <-4 °C 

Agitação Marítima Altura 
significativa 
das ondas 

2-3 3-5 >5 m 

Quadro 20. Critérios dos Avisos Meteorológicos 

SISTEMA DE VIGILÂNCIA E ALERTA DE RECURSOS HÍDRICOS (SVARH) - AGÊNCIA 
PORTUGUESA DO AMBIENTE (APA) 

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tem vindo a desenvolver o Sistema de Vigilância 
e Alerta de Recursos Hídricos (SVARH), subsistema do Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos, para apoio às ações de proteção civil, tornando possível aceder, em 
tempo real, a toda a informação pertinente para a gestão das situações previsíveis ou 
declaradas de cheia. A previsão da precipitação e a sua medição, bem como a evolução 
do estado de humidade dos solos permite elaborar as previsões hidrológicas e hidráulicas. 
As previsões são efetuadas prioritariamente para: 

 montante de albufeiras (caudal); 

 núcleos urbanos (cotas); 

 estações hidrométricas da rede de vigilância (caudal e cota). 

Os resultados das previsões são transmitidos à Autoridade Nacional de Proteção Civil e 
aos Comandos Distritais de Operação e Socorro através do programa RIOS. 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

 _____________________________________________________ 

84 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

SISTEMA DE VIGILÂNCIA MONITORIZAÇÃO DE ONDAS DE CALOR COM POTENCIAIS 
EFEITOS NA SAÚDE (ÍNDICE DE ÍCARO – ONDAS DE CALOR) 

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) em parceria com o IPMA, com a 
participação da Direção Geral de Saúde e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, 
sazonalmente (entre 15 de maio e 30 de setembro) implementam o sistema de vigilância 
e monitorização de ondas de calor com potenciais efeitos na saúde humana, designado 
ÍCARO (Importância do Calor: Repercussões sobre os Óbitos) o qual faz parte integrante 
do Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas. Este sistema é 
constituído pela previsão dos valores da temperatura máxima a três dias realizada pelo 
IPMA e comunicada ao INSA, todas as manhãs; previsão do excesso de óbitos 
eventualmente associados às temperaturas previstas, se elevadas, realizada pelo INSA, 
através de um modelo matemático desenvolvido para esse fim e cálculo do índice ÍCARO, 
que resume a situação para os três dias seguintes, calculado com base na previsão dos 
óbitos. Saliente-se que o objetivo deste índice é refletir a mortalidade estimada 
possivelmente associada aos fatores climáticos previstos, sendo disponibilizados valores 
duas vezes por dia, através da edição do boletim ÍCARO, divulgado à ANPC e à Direção 
Geral de Saúde. 

Alerta 

A monitorização dos riscos naturais e tecnológicos irá permitir a obtenção de dados que 
servirão para notificar as autoridades, entidades e organismos da ocorrência de 
acontecimentos suscetíveis de causar danos em pessoas e bens antes da ocorrência real 
se verificar (lista em IV-III-2).  

Deste modo, encontram-se previstos procedimentos de alerta que permitem notificar as 
autoridades, entidades e organismos da iminência ou ocorrência de acontecimentos 
suscetíveis de provocar danos em pessoas e bens, estando previstos níveis de alerta 
consoante os dados monitorizados. A priorização do alerta encontra-se definida e varia 
consoante a probabilidade e gravidade da ocorrência. 

A Câmara Municipal de Alvito não tem atualmente um sistema próprio de alerta, pelo que 
o desencadeamento de procedimentos e difusão de alertas baseia-se na informação 
recolhida pelo SMPC e em informações difundidas pelo CDOS de Beja (sistema de alerta 
especial do SIOPS). 

Sempre que o SMPC de Alvito recolha informação no terreno ou receba um comunicado 
de alerta do CDOS que possa justificar a declaração de alerta de âmbito municipal ou a 
ativação do PMEPC de Alvito, procede à disseminação do alerta junto dos agentes de 
proteção civil do concelho e, caso considere necessário, junto dos organismos e entidades 
de apoio considerados essenciais à situação de emergência. 
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Os alertas (notificações) a serem difundidos pelo SMPC aos agentes de proteção civil e a 
organismos e entidades de apoio serão efetuados através de SMS. No caso de 
impossibilidade de utilização da rede telefónica móvel, a notificação será assegurada pela 
rede telefónica fixa (telefone e fax), rede rádio e internet. Em caso de incapacidade de 
utilização destes meios de comunicação, poderá recorrer-se ao envio de ofício com 
recurso a estafeta. 

Aviso 

Os avisos às populações dividem-se em duas fases: 

 Fase de pré-emergência: os avisos devem ser emitidos com o intuito de promover 
uma cultura de segurança, de modo a sensibilizar a população para as medidas de 
autoproteção e as formas de colaboração com as autoridades. 

Nesta fase o SMPC é responsável pela sensibilização da população através de diversos 
mecanismos de informação, como por exemplo: 

 folhetos informativos; 

 cartazes; 

 publicações; 

 sessões de esclarecimento; 

 campanhas de sensibilização. 

 Fase de emergência: nesta fase importa informar a população sobre as áreas 
potencialmente afetadas, os itinerários de evacuação, os locais de abrigo onde se 
devem dirigir, o que devem levar consigo e as medidas de autoproteção que devem 
seguir. 

Nesta fase, os avisos são divulgados de uma forma redundante de modo a alcançar o 
maior número de pessoas possível, por exemplo: 

 viaturas equipadas com megafones; 

 instruções difundidas por altifalantes dos veículos da Proteção Civil, das 
Forças de Segurança e dos Corpos de Bombeiros; 

 estações de rádio; 

 televisão (canais de televisão de sinal aberto). 
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Secção II 

1. Caracterização Geral 
O concelho de Alvito localiza-se na sub-região do Baixo Alentejo, mais concretamente no 
distrito de Beja. Limita a norte com o concelho de Viana do Alentejo, a oeste com os 
concelhos de Alcácer do Sal e Ferreira do Alentejo, a sul com os concelhos de Ferreira do 
Alentejo e Cuba e a este com o concelho de Cuba. 

 
Figura 11. Enquadramento Geográfico do Concelho de Alvito 

Com uma área de 265 km2 e uma população residente de 2504 habitantes o concelho 
está subdividido em duas freguesia: Alvito com uma área de 137 km2 e 1259 habitantes 
(Censos 2011) e Vila Nova da Baronia com uma área de 128 km2 e 1245 habitantes 
(Censos2011). O concelho de Alvito foi outrora chamado Vila Nova de Alvito, tendo 
recebido o atual nome no séc. XVIII, por fazer parte dos domínios do barão de Alvito. 

A centralidade geográfica (a pouco mais de 40 km quer de Beja quer de Évora), as boas 
condições de acessibilidade do concelho(EN 257, a EN 258 e EN 383) e a existência de 
uma boa rede de estradas municipais que liga todas as povoações do concelho 
contribuem para a afirmação do concelho em diversas áreas, tendo a própria natureza se 
encarregado de dotar as terras de Alvito com recursos naturais e paisagísticos singulares. 
Do ponto de vista histórico é um território privilegiado, como atestam os exemplares 
existentes por todo o concelho: castelo, igrejas, ermidas, pontes e solares. 
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Com origens antigas a vila de Alvito foi conquistada aos árabes em 1234. Mais de um 
século depois, em 1387, o rei D. João I entrega-a por doação a D. Diogo Lobo, oficial com 
importante papel na batalha de Aljubarrota e na conquista de Évora aos espanhóis. Em 
1475 o rei D. Afonso V concede o titulo de Barão a D. João Fernandes da Silveira, alto 
funcionário do reino e marido de D. Maria de Sousa Lobo, Senhora de Alvito. Alvito torna-
se assim a primeira baronia criada em Portugal e, no século XVI, uma das mais 
importantes terras de todo o Alentejo. 

Alvito é um concelho com potencialidades ao nível do património edificado, 
nomeadamente no que concerne ao património cultural e turístico, caracterizado por 
uma singularidade e autenticidade distintas comprovadas pelos monumentos de 
Arquitetura Manuelina e pelos locais arqueológicos identificados que permitem o 
desenvolvimento do turismo sustentável. 

Relativamente às atividades económicas, o Concelho de Alvito é detentor de um amplo 
leque de produtos de reconhecida qualidade, tais como vinhos, mel, azeite, enchidos, 
muitos dos quais com denominações protegidas, apresentando uma forte notoriedade no 
mercado interno. 

O turismo da região pauta-se por um conjunto de alojamentos de qualidade como a 
Pousada do Castelo e turismo rural,  algumas reservas de caça associativas e turísticas e a 
albufeira de Odivelas que é uma das suas grandes atrações. 
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2. Caracterização Física 
O Município de Alvito apresenta de uma maneira geral um clima de influência 
mediterrânica caracterizado por elevadas amplitudes térmicas, uma estação seca e 
quente no verão e invernos frescos com baixa pluviosidade. A caracterização climática do 
concelho de Alvito foi efetuada de acordo com as Normais Climatológicas (1971 - 2000) 
da estação climatológica de Beja. 

 

2.1.  Temperatura do Ar 

A variação da temperatura do concelho de Alvito é condicionada por fatores como o 
relevo, a latitude, o tipo de cobertura vegetal, afastamento do mar e regime dos ventos. 

O gráfico 1, referente à variação da temperatura do ar (1971-2000), demonstra que as 
temperaturas médias mensais variam entre os 9,6°C em janeiro e os 24,3°C em agosto. As 
temperaturas mais elevadas registam-se nos meses de julho, agosto e setembro e as mais 
baixas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (temperatura média). A temperatura 
máxima diária e a temperatura mínima diária tem um comportamento idêntico à 
temperatura média mensal, ou seja, os valores mais elevados registam-se nos meses de 
julho, agosto e setembro e os mais baixos nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

As temperaturas elevadas que se registam em Alvito nos meses de Verão são favoráveis à 
ocorrência de incêndios florestais uma vez que a temperatura do ar influencia a 
humidade relativa. As temperaturas elevadas podem também potenciar a ocorrência de 
ondas de calor (quando a temperatura máxima diária é superior em 5º C ao valor médio 
diário, no mínimo durante seis dias consecutivos) e secas (período de tempo seco 
anormal, suficientemente longo, devido à ausência ou escassez de precipitação, a qual 
causa um sério desequilíbrio hidrológico), riscos estes que acarretam vários impactos 
negativos para a sociedade quer a nível económico quer a nível social e humano. 

 

 
Gráfico 1. Variação da Temperatura do Ar (1971 - 2000) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Temp. média diária 9,6 10,7 12,6 14 16,9 21 24,2 24,3 22,2 17,8 13,5 10,8
Temp. máxima diária 13,9 15,3 18,3 19,8 23,4 28,7 32,8 32,6 29,3 23,2 18 14,7
Temp. mínima diária 5,3 6 7 8,2 10,4 13,4 15,6 15,9 15,1 12,3 8,9 6,8
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Os valores extremos das temperaturas apresentados no quadro 21, registados no período 
de 1971-2000, indicam-nos que os valores máximos e mínimos da temperatura máxima 
diária foram, respetivamente, 45,2°C em 24/07/1995 e 4,7°C em 02/01/1971. 
Relativamente ao valor máximo e mínimo da temperatura mínima diária podemos 
concluir, através da análise do quadro, que os valores foram respetivamente 28,4°C em 
18/07/1991 e -3,2°C em 10/02/1983 e 01/03/1993. 

 
Mês 

 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Maior Valor da Temperatura Máxima Diária (°C) 
Valor 22.0 24.5 30.0 31.5 36.6 43.3 45.2 41.5 42.0 33.8 28.1 22.0 45.2 

Data 21 
1981 

28 
1997 

22 
1992 

30 
1997 

21 
1974 

14 
1981 

24 
1995 

04 
1992 

08 
1988 

02 
1980 

08 
1985 

15 
1998 

24/07/1995 

Menor Valor da Temperatura Máxima Diária (°C) 
Valor 4.7 5.7 9.1 10.6 12.8 15.2 20.4 22.7 18.4 12.0 9.3 5.0 4.7 

Data 02 
1971 

17 
1991 

10 
1975 

12 
1976 

27 
1980 

03 
1984 

02 
1997 

31 
1983 

26 
1992 

22 
1987 

29 
1977 

14 
1975 

02/01/1971 

Maior Valor da Temperatura Mínima Diária (°C) 
Valor 13.2 13.8 14.2 17.3 21.4 25.5 28.4 25.5 24.2 19.9 18.0 15.4 28.4 

Data 01 
1996 

05 
1979 

25 
1994 

30 
1997 

29 
1996 

14 
1981 

18 
1991 

07 
1992 

19 
1987 

01 
1977 

01 
1995 

25 
1995 

18/07/1991 

Menor  Valor da Temperatura Mínima Diária (°C) 
Valor -3.0 -3.2 -3.2 0.3 3.6 6.2 8.7 9.0 6.4 3.2 -0.5 -2.0 -3.2 

Data 26 
1976 

10 
1983 

01 
1993 

09 
1986 

03 
1977 

06 
1972 

03 
1997 

31 
1974 

30 
1974 

23 
1974 

27 
1971 

22 
1979 

10/02/1983 
01/03/1993 

Quadro 21. Valores Extremos da Temperatura do Ar (1971-2000) 

 

2.2.  Precipitação 

O gráfico 2, relativo à média da quantidade total e quantidade máxima diária de 
precipitação, demonstra-nos que a precipitação distribui-se de forma irregular ao longo 
do ano. Analisando o mesmo, constatamos, no que se refere à média da quantidade total, 
que os meses de julho e agosto registam os valores mais baixos de precipitação, 2,9 mm e 
4 mm respetivamente. Já o mês de dezembro destaca-se por ser o mês com valores mais 
elevados de precipitação (100,6 mm). 

No que respeita aos quantitativos máximos diários, o concelho de Alvito registou, no 
período de 1971-2000, valores máximos de 111,3 mm no mês de novembro e 96,4 mm no 
mês de dezembro. 

 
Gráfico 2. Média da Quantidade Total e Quantidade Máxima Diária de Precipitação (1971-2000) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Média da quantidade total 73,7 61,5 42,5 62,2 47 17,6 2,9 4 24,7 63,3 71,8 100,6
Quantidade máxima diária 55,7 44 34,4 37,3 40,6 40,4 16,9 33,3 60,2 73,4 111,3 96,4
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2.3.  Humidade Relativa do Ar 

A humidade relativa mede a quantidade de vapor de água que existe no ar em relação ao 
máximo que o ar poderia conter à mesma temperatura. Depende não só da quantidade 
de vapor de água contido no ar, mas também da temperatura deste. Se a quantidade de 
vapor de água contida no ar permanecer constante, a humidade relativa aumenta se a 
temperatura descer. Deste modo, mantendo-se a pressão constante e a mesma massa de 
ar, os valores da humidade relativa são mais elevados de madrugada, visto as 
temperaturas serem inferiores. Nas temperaturas mais elevadas, o ar admite maior 
quantidade de vapor de água. Considera-se que se está perante ar seco se o valor da 
humidade relativa for inferior a 30% (podendo mesmo ser 0% se estiver completamente 
seco) e, neste caso, a temperatura do ar é muito superior à do ponto de orvalho (T >> Td). 
Se o ar estiver saturado, a humidade relativa é 100% e, neste caso, a temperatura do ar é 
igual à do ponto de orvalho (T = Td). 

A humidade relativa do ar (9h UTC) situa-se entre os 62% em julho e os 89% em 
dezembro e janeiro (gráfico 3). De uma forma geral, o gráfico indica-nos que nos meses 
de junho, julho e agosto a humidade relativa apresenta valores muito baixos e nos meses 
de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro valores mais elevados. 

 
Gráfico 3. Humidade Relativa do Ar (1971-2000) 

 

2.4.  Insolação 

O tempo de sol descoberto, representado no gráfico 4, expressa o número de horas de 
insolação. Uma análise cuidada pelo mesmo revela-nos que o mês de julho é o que 
apresenta  maior número de horas de insolação (349,6 horas) e o mês de dezembro é o 
que apresenta menos horas de insolação (136,7 horas). 

 
Gráfico 4. Número de Horas de Insolação (1971-2000) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Humidade relativa ar 89 87 82 78 72 65 62 64 70 80 86 89
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2.5.  Evaporação 

Os fatores temperatura, humidade relativa, precipitação e vento são responsáveis pelos 
valores médios de evaporação, que se apresentam no gráfico 5. Uma análise cuidada pelo 
gráfico revela-nos que este fenómeno ocorre em maior quantidade nos meses de julho e 
agosto (241,1 mm e 234 mm, respetivamente) e em menor quantidade nos meses de 
janeiro e dezembro (42,4 mm e 42,5 mm, respetivamente). 

 
Gráfico 5. Evaporação (1971-2000) 

 

2.6.  Vento 

O vento, fator meteorológico que mais rapidamente varia com o decorrer do tempo, 
caracteriza-se pela velocidade e direção. Através da análise do gráfico 6, relativo à 
velocidade média do vento (1971 - 2000), concluímos que a velocidade do vento é menor 
nos meses de janeiro, setembro e novembro (14,3 km/h, 14,3 km/h e 14,1 km/h, 
respetivamente) e maior nos meses de abril, maio, julho e agosto (15,7 km/h, 15,5 km/h, 
15,6 km/h e 15,5 km/h, respetivamente). 
 

 
Gráfico 6. Velocidade Média do Vento (1971-2000) 
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2.7.  Fenómenos Meteorológicos Adversos 

No que se refere à observação e frequência de outros fenómenos meteorológicos 
adversos como trovoadas, queda de granizo, queda de neve, nevoeiro e geada, 
representam-se no quadro 22 os valores médios mensais (dias por mês), para o período 
de referência de 1971-2000.  

A análise do quadro revela-nos que: 

 o mês de abril é o que apresenta maior número de dias de ocorrência 
de trovoada (3,1 dias); 

 o mês de abril é o que apresenta maior número de dias com queda de 
granizo (0,4 dias); 

 o mês de fevereiro é o que apresenta maior número de dias com neve 
(0,1 dias); 

 o mês de dezembro é o que apresenta maior número de dias com 
nevoeiro (7,7 dias); 

 o mês de janeiro é o que apresenta o maior número de dias com geada 
(3,7 dias). 

Mês 
 

FMA 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Anual 

Trovoada 0.6 0.7 1.1 3.1 2.4 2.2 1.1 0.8 1.9 1.9 1.2 1.1 18.1 

Granizo 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 

Neve 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Nevoeiro 7.5 6.1 5.2 5.1 4.8 3.2 2.7 2.3 2.8 4.8 5.6 7.7 57.8 

Geada 3.7 2.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.9 8.8 

Quadro 22. Fenómenos Meteorológicos Adversos (1971-2000) 
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2.8.  Hipsometria 

O concelho de Alvito, de uma forma geral, não tem um relevo muito acidentado situando-
se entre cotas que variam entre os 80 metros e os 315 metros. O gráfico 7, referente à 
frequência relativa das classes hipsométricas do concelho de Alvito indica-nos que as 
classes predominantes, por ordem decrescente, são: 

 a classe dos 140 metros aos 180 metros (33,63%); 

 a classe dos 100 metros aos 120 metros (18,01%); 

 a classe dos 120 metros aos 140 metros (16,48%); 

 a classe dos 80 metros aos 100 metros (12,05%); 

 a classe dos 180 metros aos 220 metros (11,14%); 

 a classe dos 220 metros aos 315 metros (8,69%). 
 

 
Gráfico 7. Frequência Relativa das Classes Hipsométricas do Concelho de Alvito 

 

A figura 12, referente à carta hipsométrica do concelho de Alvito, permite-nos concluir 
que as zonas de maior altitude localizam-se na parte norte do concelho com altitudes 
compreendidas entre os 180 metros e os 315 metros. As zonas de menor altitude 
localizam-se essencialmente a sueste do concelho, áreas onde a altitude oscila entre os 
80 e os 120 metros.  
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Figura 12. Carta Hipsométrica do Concelho de Alvito 

 

2.9.  Declives 

Os declives fazem parte de um conjunto de fatores com uma forte influência na dinâmica 
das vertentes e na sua morfologia, já que têm implicações no desenrolar de alguns 
processos morfogenéticos. O conhecimento dos declives é importante não só para a 
compreensão geomorfológica da área, mas também refletem e condicionam a 
implantação de diversas atividades humanas. 

Analisando o gráfico 8, referente à frequência relativa das classes de declives (graus), 
concluímos que as classes de declives predominantes são: 

 a classe dos 0° aos 5° (88,57%); 

 a classe dos 5° aos 15° (9,67%); 

 a classe dos 15° aos 30° (1,67%); 

 a classe dos 30° aos 45° (0,07%); 

 a classe superior aos 45° (0,02%). 
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Gráfico 8. Frequência Relativa das Classes de Declives do Concelho de Alvito 

 

A carta de declives do concelho de Alvito permite-nos concluir que os declives suaves (0° 
aos 5°) predominam em grande parte do concelho. A carta de declives ainda nos permite 
observar alguns de declives compreendidos entre os 5° e os 15°  a norte e nordeste do 
concelho. Pontualmente, observamos no concelho a existência de declives entre os 15° e 
os 30° e/ ou superiores. 

 

 
Figura 13. Carta de Declives do Concelho de Alvito 
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2.10.  Exposição das Vertentes 

A exposição das vertentes é uma variável importantíssima na análise de diversos riscos 
que podem afetar o concelho de Alvito, uma vez que a mesma afeta a quantidade de 
vento e radiação recebida pela encosta influenciando a humidade do solo e o crescimento 
da vegetação.  

As encostas voltadas a norte recebem menos luz e são mais húmidas e frias. As encostas 
voltadas a sul são as que recebem maior radiação solar, sendo as mais secas. As encostas 
voltadas a este recebem a radiação solar durante a manhã, quando as temperaturas são 
mais baixas e as encostas voltadas a oeste, recebem a luz direta durante a tarde, período 
de maior calor do dia. 

Analisando estatisticamente a frequência relativa da exposição das vertentes do concelho 
de Alvito, concluímos que predominam, por ordem decrescente: 

 as vertentes expostas a noroeste (21,21%); 

 as vertentes expostas a sudoeste (20,45%); 

 as vertentes expostas a norte (14,63%); 

 as vertentes expostas a noroeste (13,67%); 

 as vertentes expostas a este (12,80%); 

 as vertentes planas (7,84%); 

 as vertentes expostas a sudeste (3,50%); 

 as vertentes expostas a sul (3,21%); 

 as vertentes expostas a oeste (2,69%). 

 
Gráfico 9. Frequência Relativa das Classes de Exposição das Vertentes do Concelho de Alvito 
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A figura seguinte, referente à carta de exposição das vertentes do concelho de Alvito, 
permite-nos observar que no concelho predominam as vertentes expostas a noroeste. No 
que se refere às restantes orientações das vertentes a análise da figura permite-nos 
concluir que as mesmas se encontram distribuídas de forma mais ou menos uniforme. 

 
Figura 14. Carta de Exposição das Vertentes do Concelho de Alvito 

 

2.11.  Recursos Hídricos  

Superficiais 

O concelho de Alvito tem distribuídos pela sua área importantes cursos de água, dos 
quais se destacam o rio Odivelas que atravessa o concelho de nordeste para sudoeste e o 
rio Xarrama na fronteira noroeste do concelho de Alvito.  

Relativamente a lagoas e albufeiras o destaque vai para  albufeira de Odivelas pela sua 
importância como a principal massa de água no concelho de Alvito, cuja capacidade é de 
260.000 m3. 

Subterrâneos 

Na parte norte do concelho de Alvito está presente o sistema aquífero Viana do Alentejo - 
Alvito. Trata-se de um sistema aquífero com caraterísticas mistas de aquífero cársico e 
fissurado. O sistema apresenta-se livre nalgumas zonas, mas noutros locais encontra-se 
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confinado devido à presença de espessa camada de terra "rossa" que o cobre. Existe 
ainda uma rede de condutas e fraturas importantes e complexas, que permitem a 
conexão hidráulica com formações menos permeáveis. Com uma área total de 18,4 km2 a 
sua recarga efetua-se por infiltração direta onde as formações carbonatadas afloram e 
preferencialmente, onde não estão cobertas por terra "rossa" (Almeida et al, 2000). 

 
Figura 15. Rede Hidrográfica do Concelho de Alvito 

 

2.12.  Geologia 

A Zona de Ossa-Morena, onde está inserido o concelho de Alvito, encontra-se limitada a 
norte pela Zona Centro-Ibérica, a sul pelo Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches (que 
materializa uma importante sutura varisca entre a Zona Ossa - Morena e a Zona Sul 
Portuguesa) ou pelo Terreno Acrecionário do Pulo do Lobo, a leste pela Bacia do 
Guadalquivir e a oeste pelo Fosso Lusitaniano. É uma das unidades em que se divide o 
Maciço Ibérico, trata-se de um fragmento do Soco Varisco, onde estão representadas 
rochas do Pré-câmbrico (mais de 542 milhões de anos) e todo o Paleozoico (359 a 542 
milhões de anos) até ao Carbonífero (299 a 359 milhões de anos), caracterizadas por um 
metamorfismo entre o baixo e muito baixo com exceções de algumas áreas em que é 
alto, parcialmente coberto por formações meso-cenozoicas. As características litológicas, 
estruturais, metamórficas e ígneas variam em função do andar estrutural e da idade das 
formações podendo ser dividida em vários domínios e subdomínios. Uma das divisões da 
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Zona Ossa-Morena é o domínio Évora - Beja - Arena, que por sua vez se pode dividir em 
subdomínios como o de Alvito - Viana do Alentejo - Portel. 

O domínio de Évora-Beja encontra-se limitado a norte pelo carreamento de Santo Aleixo 
da Restauração e a sul por cavalgamentos, que colocam as formações da Zona de Ossa-
Morena sobre o Complexo Ofiolítico de Beja-Acebuches ou sobre o Terreno Acrecionário 
de Pulo do Lobo. Caracteriza-se por apresentar abundantes corpos intrusivos ácidos e 
básico-intermédios relacionados com a subducção varisca. As formações sedimentares ou 
vulcano-sedimentares vão do Proterozóico ao Paleozóico superior; ocorrem em 
antiformas e sinformas, geralmente com direção NW-SE (Ficalho-Moura, Serpa, Alvito, 
Portel, Escoural e Cabrela). 

A caracterização do subdomínio de Alvito - Viana do Alentejo - Portel assume grande 
importância devido à localização das Sequências Ofiolíticas Internas (excetuando a 
sequência de São Lourenço). Em termos gerais, este subdomínio encontra-se limitado a 
norte pelo granito de São Bartolomeu do Outeiro, a leste pelo antiforma de Portel 
enquanto que a sul e a oeste o limite é marcado por intrusões do Complexo Ígneo de Beja 
(pórfiros, gabros, dioritos e granodioritos). 

Relativamente à estrutura pode-se dizer que a deformação é intensa estando presentes 
as três fases de deformação variscas, que se observam a diferentes escalas nas diferentes 
litologias. 

 
Figura 16. Carta Geológica Simplificada do Concelho de Alvito 
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Analisando carta geológica simplificada concluímos que no concelho de Alvito 
predominam os Pórfiros da Região de Beja, os Tonalitos Gnaissicos, Dioritos e Gabros do 
Paleozoico. Há a salientar também a presença de filitos, micaxistos ricos em quartzo, 
metapsamitos, quartzo-pelitos e anfibolitos (Xistos de Moura do Ordovícico - Silúrico) e as 
Formações de Vale do Guizo (conglomerados, areias, arcoses pelitos e calcários) e de 
Esbarrondadoiro (areias, pelitos, conglomerados e biocalcarenitos) do Neogénico - 
Miocénico. 

O complexo Básico de Odivelas também tem alguma representatividade no concelho, é 
constituído essencialmente por basaltos e diábases. As formações geológicas com menos 
representatividade no concelho de Alvito correspondem a aluviões e rochas de quartzo 
feldspáticas vulcânicas ácidas e arcoses. 

 

2.13.  Ocupação do Solo 

A ocupação do solo tem relação direta com a problemática do risco uma vez que é uma 
variável que permite avaliar e identificar áreas de perigo. A carta de ocupação do solo do 
concelho de Alvito permite-nos concluir que os tipos de ocupações predominantes são as 
áreas agrícolas seguida das áreas florestais enquanto que o tipo de ocupação menos 
representado são as áreas sociais e de incultos. 

Em termos de percentagem de cada uma das classes de ocupação do solo apresentadas 
na figura 17 podemos concluir que: 

 59,2% da área do concelho está ocupada por áreas agrícolas (culturas 
temporárias, culturas permanentes, pastagens permanentes e áreas agrícolas 
heterogéneas); 

 35,3% da área do concelho está ocupada por áreas florestais. Como espécies 
florestais predominantes apresenta-se a Azinheira, seguindo-se o Sobreiro. 
Existem ainda pequenos povoamentos de Eucalipto e Pinheiro Bravo. 

 3,6% do da área do concelho corresponde a águas interiores; 

 1,3% do da área do concelho corresponde a terrenos improdutivos; 

 0,4% da área do concelho corresponde a área urbana (tecido urbano, áreas de 
atividades económicas, comércio e transportes, espaços verdes urbanos, 
equipamentos desportivos, culturais e de lazer); 

 0,2% da área do concelho corresponde a terrenos incultos. 
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Figura 17. Carta de Ocupação do Solo do Concelho de Alvito 
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3. Caracterização Socioeconómica 

3.1.  População Residente e Densidade Populacional 

No que se refere à evolução da população residente no concelho de Alvito, o gráfico 10 
indica-nos que de 1981 a 2011 o concelho tem vindo a perder progressivamente 
população, à exceção do periodo intersensitário de 1991 a 2001 em que a população 
residente subiu. Em 1981, no concelho de Alvito, existiam 2968 habitantes. Já em 1991 o 
número de habitantes viria a descer, tendo-se registado apenas 2650 habitantes (menos 
318 habitantes). No período intercensitário seguinte o concelho de Alvito inverteu, muito 
ligeiramente, a tendência de perda da população ao registar um crescimento de 38 
habitantes em 2001 face a 1991. Entre 2001 e 2011 verificou-se novamente uma perda de 
população residente, passando de 2688 habitantes em 2001 para 2504 em 2011 (menos 
184 habitantes). 

 
Gráfico 10. Evolução da População Residente no Concelho de Alvito (1981-2011) 

Analisando a população residente no concelho de Alvito (2001-2011), por freguesias 
(figura 18), concluímos que houve um decréscimo generalizado da população nas duas 
freguesias que constituem o concelho, registando-se inclusive em ambas freguesias uma 
taxa de variação negativa da população residente: 

 Alvito (-7,43 %); 

 Vila Nova da Baronia (-6,25 %). 

De acordo com os censos de 2011, as freguesia de Alvito e Vila Nova da Baronia 
apresentam uma diferença de apenas 14 habitantes. A freguesia de Alvito é a que 
apresenta maior número de habitantes com 1259 habitantes, enquanto a freguesia de 
Vila Nova da Baronia apresenta 1245 habitantes.  

Relativamente à densidade populacional por freguesias (habitantes por km2), os dados 
relativos aos censos de 2011 indicam-nos que a densidade populacional é mais elevada na 
freguesia de Vila Nova da Baronia, com 9,7 hab/km2, enquanto a freguesia de Alvito 
apresenta uma densidade populacional de 9,2 hab/Km2.  
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Figura 18. População Residente (2001-2011) e Densidade Populacional (2011) no Concelho de Alvito 

 

3.2.  Estrutura Etária da População 

No que se refere à estrutura etária da população do concelho de Alvito, o gráfico 11 
permite-nos concluir que a população está a ficar tendencialmente envelhecida, não 
havendo desta forma renovação de gerações. Segundo os dados dos censos, em 2011 no 
concelho de Alvito, 13% da população estava na faixa etária dos 0 e 14 anos, 10,4% da 
população na faixa dos 15 aos 24 anos, 48,4% da população na faixa dos 25 aos 64 anos e 
28,2% da população tinha 65 ou mais anos. 

 
Gráfico 11. Estrutura Etária da População Residente no Concelho de Alvito (2011) 
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3.3.  Parque Habitacional 

No que se refere ao número de edifícios (construção permanente, dotada de acesso 
independente, coberta e limitada por paredes exteriores ou paredes-meias que vão das 
fundações à cobertura e destinadas à utilização humana ou a outros fins), analisando o 
gráfico 12 concluímos que houve um aumento de 116 edifícios entre o período 
intercensitário no concelho de Alvito. Em 2001, no concelho de Alvito contabilizavam-se 
1504 edifícios, no entanto em 2011 contabilizavam-se 1630 edifícios. 

 
Gráfico 12. Evolução do Número de Edifícios no Concelho de Alvito (2001-2011) 

Analisando o número de edifícios no concelho de Alvito, por freguesias (2011), 
concluímos, através da análise da figura seguinte que a freguesia de Alvito é a que 
apresenta mais edifícios (844 edifícios), seguindo-se a freguesia de Vila Nova da Baronia 
com 786 edifícios. 

 
Figura 19. Número de Edifícios (2001-2011) e Taxa de Variação de Edifícios (2011) no Concelho de Alvito 
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No que se refe à taxa de variação do número de edifícios (2001 - 2011) no concelho de 
Alvito, por freguesias, a análise da figura anterior indica-nos que: 

 ambas as freguesias do concelho de Alvito apresentam, neste período 
intercensitário, uma taxa de variação positiva; 

 a freguesia de Vila Nova da Baronia registou a maior taxa de variação do número 
de edifícios no concelho, com 2,5%; 

 a freguesia de Alvito, por sua vez, registou uma taxa de variação de 1,4%. 
Já no que se refere ao número de alojamentos, no concelho de Alvito, (local distinto e 
independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado, 
transformado ou está a ser utilizado, se destina a habitação com a condição de não estar 
a ser utilizado totalmente para outros fins no momento de referência), o gráfico 13 
indica-nos que em 2001 existiam 1523 alojamentos, existindo em 2011 mais 201 
alojamentos, perfazendo um total de 1724 alojamentos. 

 

 
Gráfico 13. Evolução do Número de Alojamentos (2001-2011) no Concelho de Alvito 

 

Analisando o número de alojamentos do concelho de Alvito (2011), por freguesias, 
concluímos que a freguesia de Alvito apresenta o maior número de alojamentos do 
concelho (904 alojamentos) e a freguesia de Vila Nova da Baronia, por seu lado, 
apresenta 820 alojamentos. 

No que se refere à taxa de variação do número de alojamentos (2001 - 2011), por 
freguesias, concluímos através da análise da figura seguinte que a freguesia de Alvito 
registou a maior taxa de variação de alojamentos do concelho (20,69%) e a freguesia de 
Vila Nova da Baronia registou também uma evolução positiva no número de alojamentos, 
embora em menor percentagem (7,4%). 
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Figura 20. Número de Alojamentos (2001-2011) e Taxa de Variação de Alojamentos (2011) no Concelho de Alvito 

 

3.4.  Estrutura Económica 

No que diz respeito à população empregada por setor de atividade económica (2001-
2011) no concelho de Alvito, concluímos pela análise do gráfico 14 que em 2011 o setor 
que emprega mais população ativa é o setor terciário (68,13%), seguindo-se o setor 
secundário com 17,72% e o setor primário com 14,15% de efetivos.  

 
Gráfico 14. População Empregada por Setor de Atividade no Concelho de Alvito 
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No entanto, se analisarmos a evolução da população empregada por setor de atividade 
(2001 até 2011) concluímos que quer o setor primário quer o setor secundário 
experienciaram uma diminuição do número de população ativa, 1,88% e 6,67% 
respetivamente. Em sentido inverso está o setor terciário que, no mesmo período 
intercensitário, registou um aumento do número de efetivos de 8,54%. Estes dados 
aponta claramente para um cada vez mais forte terciarização da economia do concelho. 

O setor primário que empregava, segundo os censos de 2011, mais de 14% da população 
ativa tem como culturas predominantes o trigo mole, girassol, aveia e cevada, no 
montado encontramos essencialmente as azinheira, oliveiras e citrinos. A produção 
pecuária no concelho assenta essencialmente no efetivo ovino, seguindo-se o efetivo 
bovino e aves. 

O setor secundário emprega 17,71% da população ativa e a par do setor primário 
também  viu a população empregada reduzida. Trata-se de um setor em que o tecido 
económico é constituído, essencialmente, por pequenas e médias empresas (PME`s), cujo 
destaque vai para a sua indústria de transformação de oleaginosas, de confeção de peles 
e de construção. 

Por fim, no setor terciário é necessário realçar a forte preponderância no concelho, o 
forte crescimento deste setor (quase 9% no período intercensitário 2001- 2011) foi 
impulsionado pelo desenvolvimento de serviços predominantemente ligados à 
administração pública, educação, saúde e serviços sociais bem como de atividades 
comerciais e atividades ligadas ao turismo. É um setor que emprega quase 70% da 
população ativa do concelho de Alvito. 

A base económica do concelho é bastante frágil e apresenta altos níveis de dependência 
do setor terciário, cuja composição interna, excetuando algumas unidades de alojamento 
turístico, não se apresenta como uma alavanca suficiente para a ultrapassagem dessas 
mesmas fragilidades (predomínio do comércio e dos cafés), a par da quase ausência de 
serviços diretamente relacionados com a atividade económica. 
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4. Caracterização das Infraestruturas 

4.1.  Acessibilidades e Rede Viária 

O concelho de Alvito encontra-se servido de bons acessos rodoviários, é servido pelas 
estradas nacionais ER 383 que liga Torrão - Vila Nova da Baronia - Viana do Alentejo, pela 
EN 257 que liga Alcáçovas - Viana do Alentejo - Alvito e pela ER 258 que liga Alvito - 
Vidigueira - Moura, que permitem uma acessibilidade fácil em todas as direções. 

A partir da rede principal, formada por estradas nacionais, desenvolve-se um conjunto de 
vias municipais que asseguram a interligação entre os vários aglomerados populacionais, 
surgindo assim uma rede bastante densa que resulta da necessidade de ligação aos 
pequenos aglomerados. 

Existem ainda outras vias que se desenvolvem a partir dos eixos estruturantes da rede de 
Estradas Nacionais e Municipais com a função de ligar as sedes de freguesia aos vários 
aglomerados populacionais. 

 
Figura 21. Acessibilidades e Rede Viária do Concelho de Alvito 
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4.2.  Equipamentos Escolares 

Os equipamentos escolares são estruturas de extrema importância em operações de 
proteção civil, quer em termos de prevenção, uma vez que são edifícios vulneráveis por 
concentrarem um elevado número de crianças, quer em termos de planeamento, socorro 
e emergência. 

A figura seguinte apresenta a distribuição da rede de equipamentos escolares do 
concelho de Alvito. Analisando a mesma concluímos que a rede escolar de Alvito é 
constituída por apenas 3 estabelecimentos de ensino: 

 EB1 /JI de Alvito; 

 EB 1/JI de Vila Nova da Baronia; 

 Escola Profissional de Alvito (2 Polos). 

 
Figura 22. Rede Escolar do Concelho de Alvito 
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4.3.  Equipamentos de Saúde 

Os equipamentos de saúde constituem igualmente estruturas de extrema importância 
nas operações municipais de proteção civil uma vez que são responsáveis pela assistência 
médica e medicamentosa às populações afetadas. 

A rede de equipamentos de saúde do concelho de Alvito, Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo, EPE é constituída por: 

 Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Alvito; 

 Extensão de Saúde de Vila Nova de Baronia. 

 
Figura 23. Rede de Equipamentos de Saúde do Concelho de Alvito 
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4.4.  Equipamentos Desportivos 

Os equipamentos desportivos também constituem infraestruturas de grande importância 
em operações de proteção civil uma vez que poderão funcionar como zonas de 
concentração e apoio às populações (ZCAP), ou seja, podem servir como locais de 
acolhimento e/ ou alojamento temporário. 

No concelho de Alvito existem diversos equipamentos desportivos, nomeadamente: 

 Parque Desportivo Municipal de Alvito; 

 Complexo Desportivo de Vila Nova de Baronia; 

 Polidesportivo do Parque Urbano Lazer Ativo (P.U.L.A.). 

 
Figura 24. Rede de Equipamentos Desportivos do Concelho de Alvito 
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4.5.  Equipamentos Culturais e Sociais 

Os equipamentos culturais e sociais são estruturas de extrema importância em operações 
de proteção civil, quer em termos de prevenção, uma vez que são edifícios vulneráveis 
por concentrarem um elevado número de pessoas, quer em termos de planeamento, 
socorro e emergência.  

No concelho de Alvito existem vários equipamentos culturais e sociais que enumeramos 
de seguida: 

 Centro Cultural de Alvito; 

 Centro Cultural de Vila Nova da Baronia; 

 Biblioteca Municipal Luís de Camões; 

 ATL Sénior da Junta de Freguesia de Alvito; 

 Casa do Povo de Vila Nova da Baronia; 

 Centro de Convívio da 3.ª Idade de Vila Nova da Baronia; 

 Centro Paroquial de Vila Nova da Baronia; 

 Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alvito. 

 
Figura 25. Rede de Equipamentos Culturais e Sociais do Concelho de Alvito 
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4.6.  Instalações dos Agentes de Proteção Civil 

As infraestruturas dos Agentes de Proteção Civil são de grande importância em termos de 
resposta à emergência. Em caso de ocorrência de acidente grave ou catástrofe deverá 
proceder-se à análise dos danos sofridos pelas mesmas de modo a determinar-se até que 
ponto os meios operacionais disponíveis foram afetados. 

As instalações dos Agentes de Proteção Civil localizadas no concelho de Alvito são: 

 Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alvito; 

 Posto da GNR de Alvito; 

 Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Alvito; 

 Extensão de Saúde de Vila Nova de Baronia. 
 

 
Figura 26. Instalações dos Agentes de Proteção Civil do Concelho de Alvito 
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4.7.  Rede de Postos de Combustível 

No concelho de Alvito existem 3 postos de abastecimento de combustível, distribuídos da 
seguinte forma: 

 um posto de abastecimento de combustível da Galp; 

 um posto de abastecimento de combustível da Galmor; 

 um posto de abastecimento privado da empresa UCASUL. 
Os postos de abastecimento de combustível constituem quer meios de apoio ao combate 
de sinistros, quer locais que poderão gerar ou agravar situações de emergência. Em caso 
de acidente grave ou catástrofe  estes postos de abastecimento poderão abastecer as 
viaturas das forças de segurança, de socorro, da proteção civil, de emergência médica, 
das máquinas de engenharia e transporte, etc., contribuindo desta forma para aumentar 
a eficácia das operações de socorro. 

Na áreas onde não existem posto de abastecimento de combustível poderá verificar-se 
perdas de tempo no abastecimento de viaturas e maquinaria de apoio à emergência em 
caso de acidente grave ou catástrofe. 

 
Figura 27. Rede de Postos de Combustível do Concelho de Alvito 
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4.8.  Rede de Abastecimento de Água 

O abastecimento de água, em "alta", ao concelho de Alvito é efetuado pela Águas 
Públicas do Alentejo (AgdA); e em "baixa" pela Câmara Municipal de Alvito. 

O sistema de abastecimento de água é composto por captação, estação de tratamento de 
água (ETA), estação elevatória e pelas condutas de adução. 

Este sistema capta a água na Albufeira de Alvito que possui uma área de 1480 hectares, 
pertencendo a uma bacia hidrográfica de 21.200 hectares e tem um volume total de 132 
hectómetros cúbicos de água. 

Após a captação na barragem de Alvito a água é conduzida à ETA, localizada junto à 
barragem de Alvito, onde é submetida a tratamentos químicos e físicos de modo a ficar 
apta ao consumo doméstico e, posteriormente, é encaminhada para o sistema de adução 
e distribuída pelas localidades. 

 
Figura 28. Rede de Abastecimento de Água do Concelho de Alvito 
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4.9.  Rede de Saneamento 

As águas residuais são águas cuja composição resulta de diversas atividades ou 
ocorrências ligadas à vida do homem e das comunidades humanas. 

As águas residuais transportam uma quantidade apreciável de matérias poluentes que se 
não forem retiradas podem degradar a qualidade das águas dos rios pondo em causa não 
só toda a fauna e flora características destes meios, mas também, todas as utilizações que 
são dadas a estes meios, como sejam, a piscicultura, a utilização balnear, etc. 

No que respeita à drenagem e tratamento de águas residuais, encontram-se em 
funcionamento as redes de drenagem que cobrem as sedes das duas freguesias do 
concelho. As águas residuais são tratadas nas duas Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR`s) existentes em Alvito, uma localizada na freguesia de Alvito e outra 
localizada na freguesia de Vila Nova da Baronia. 

 

 
Figura 29. Rede de Saneamento do Concelho de Alvito 
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4.10.  Rede Elétrica 

A figura seguinte apresenta a distribuição da rede elétrica de alta tensão do concelho de 
Alvito. Esta rede de energia elétrica é tutelada pela REN que tem obrigação na 
manutenção de uma faixa de gestão de combustível e na reparação de estragos/ avarias 
resultantes de um acidente grave ou catástrofe. 

 
Figura 30. Rede Elétrica do Concelho de Alvito 
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5. Caracterização do Risco 

5.1.  Análise do Risco 

A análise de risco tem por base conceitos como suscetibilidade, risco, elementos 
expostos, vulnerabilidade e perigosidade. 

 

 

Figura 31. Metodologia de Análise do Risco 

 

A suscetibilidade de um território – ou de um pixel – expressa as condições que esse 
território apresenta para a ocorrência e potencial de um fenómeno danoso. Variáveis 
lentas como as que derivam da topografia, e ocupação do solo, entre outras, definem se 
um território é mais ou menos suscetível ao fenómeno, contribuindo melhor ou pior para 
que este se verifique e, eventualmente, adquira um potencial destrutivo significativo 
(ANPC, 2009). 

O risco define-se como a possibilidade de ocorrerem perdas de vidas humanas, bens ou 
capacidade produtiva quando estes elementos são expostos a um perigo (ANPC, 2009). 

Este pode ser: 

Natural - quando o fenómeno que produz danos tem origem na natureza; 

Antrópico - quando o fenómeno que produz danos tem origem em ações humanas; 

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 (ANPC, 2009). 

Os elementos expostos correspondem à população, propriedades, estruturas, 
infraestruturas, atividades económicas, etc. expostos a um processo perigoso de ordem 
natural, tecnológico ou misto, num determinado território (ANPC, 2009). 

Os elementos expostos estratégicos, vitais e/ ou sensíveis correspondem ao conjunto de 
elementos expostos de importância vital e estratégica, fundamentais para a resposta à 

Suscetibilidade Elementos 
Expostos

RISCO 
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emergência (rede hospitalar e de saúde, rede escolar, quartéis de bombeiros e 
instalações de agentes de proteção civil e autoridades civis e militares) e de suporte 
básico às populações - origens e redes principais de abastecimento de água, rede elétrica, 
centrais e retransmissores de telecomunicações (ANPC, 2009). 

A perigosidade define-se como a probabilidade associada à ocorrência de um evento 
potencialmente perigoso, considerando um determinado período de tempo e um lugar 
determinado. A perigosidade pode ser expressa matematicamente como a probabilidade 
de ocorrência de um evento com uma determinada intensidade num local específico e 
durante um certo tempo de exposição (ANPC, 2009). 

A vulnerabilidade corresponde às potenciais perdas, quantificáveis em termos de 
elementos em risco, em consequência de uma ameaça natural ou tecnológica. A 
vulnerabilidade resulta das falhas em prevenção como o ordenamento do território, a 
falta de aplicação das normas de construção e a falta de fiscalização. A condição 
resultante de fatores físicos, sociais, ambientais e económicos que aumentam a 
suscetibilidade de uma comunidade ao impacto de um perigo (ANPC, 2009). 
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a) Movimentos de Vertente 

Por movimento de massa em vertente (landslide) entende-se um “movimento de descida 
numa vertente, de uma massa de rocha ou solo, em que o centro de gravidade do 
material afetado progride para jusante e para o exterior” (Terzaghi, 1952; Varnes, 1978; 
Cruden, 1991). 

As causas associadas aos movimentos de vertente relacionam-se com o aumento das 
forças impelidoras, com a diminuição das forças de resistência ou com a combinação das 
duas. 

O aumento das forças impelidoras depende de fatores naturais ou induzidos pelo homem 
e incluem (Smith, 1996): 

 Aumento do ângulo dos taludes, que pode derivar de fenómenos erosivos ou de 
intervenção humana na base dos taludes (ex. abertura de estradas); 

 Aumento do peso instalado sobre o talude, normalmente por intervenção do 
homem (ex. construção de habitação); 

 Remoção do coberto vegetal, devido à ocorrência de incêndios ou pelo seu corte; 

 Ocorrência de movimentos vibratórios, associados a sismos ou decorrentes da 
atividade humana (ex. explosões); 

 Remoção de suporte lateral (escavamento ou aumento do declive por erosão, 
falhas, etc.); 

 Remoção do suporte basal; 

 Aumento de peso; 

 Aumento ou diminuição de pressão lateral; 

 Efeitos de erosão (desintegração de rochas granulares, hidratação de minerais de 
argila, dissolução de cimentos); 

 Mudanças na pressão de água (saturação); 

 Mudança de estrutura (fissuras, areia e argilas sensíveis); 

 Efeitos orgânicos (escavamento de animais, decaimento de raízes). 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Ocorrências anteriores; 

Câmara Municipal de Alvito. 
Histórico de Ocorrências CDOS. 

Carta Geológica de Portugal. 

Inventário de movimentos de massa; 
Litologia; 
Declives em graus; 
Exposição das vertentes; 
Formações superficiais; 
Curvatura das vertentes; 
Coberto vegetal/ Uso do solo. 
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Já os fatores que reduzem as forças de resistência incluem: 

 O aumento da pressão hídrica nos poros que constituem o solo, sobretudo na 
superfície de deslizamento. A existência de fenómenos de precipitação elevada 
tem aqui enorme influência. Na drenagem, quando insuficiente, a água funciona 
como lubrificante, facilitando a ocorrência de movimento; 

 O aumento do ângulo dos taludes, por intervenção na base ou a meio do mesmo. 
Isto permite, como anteriormente mencionado, que as forças impelidoras 
aumentem e, por consequência, diminuam as de atrito. A declividade de um 
talude, para que seja estável, segundo vários autores não deve ser inferior a 3:1 
(Magalhães, 2001). A alteração desta relação aumenta a força de gravidade e 
diminui o atrito entre os materiais que constituem o solo. Se o ângulo for superior 
à relação descrita, serão necessárias obras de drenagem e reflorestação para 
estabilização do local; 

 As condições climáticas extremas e outros processos naturais. É o caso do gelo e 
degelo, bem como da precipitação intensa. A ação dos animais, nomeadamente 
dos escavadores, pode alterar a estabilização das vertentes pela negativa. O gelo e 
degelo provocam fissuras nos materiais, facilitando a circulação da água e 
diminuindo a coesão dos mesmos. Quando a precipitação é intensa, a capacidade 
de drenagem do solo é, muitas vezes, ultrapassada e atinge-se um estado de 
saturação. A água vai funcionar como lubrificante atuando a dois níveis: por um 
lado, a coesão entre as partículas do solo diminui; por outro lado, leva ao 
deslizamento ao longo do plano entre a rocha impermeável e o solo saturado 
(Bateira, 2001). 

Este fenómeno depende de diversas variáveis como a litologia, tipo de solos, ocupação do 
solo, declives, concentração de escoamentos, exposição das vertentes, curvatura das 
vertentes, etc. 

Pode considerar-se que existem três categorias principais de movimentos de massa: 

 quedas de rochas e detritos; 

 deslizamentos; 

 fluxos sedimentares. 

Quedas de rochas e detritos 

Ocorrem geralmente em vertentes muito inclinadas, como as arribas (marinhas e fluviais) 
e as barreiras das vias de comunicação. Resultam frequentemente de cedência em planos 
de fraqueza estrutural (planos de estratificação, diáclases, etc.) sendo, muitas vezes, 
induzidas por escavação, natural ou artificial, da base da vertente (escavações para 
estradas, erosão marinha ou fluvial, etc.). Em climas com fortes amplitudes térmicas a 
termoclastia provoca frequentes quedas de blocos. A alteração química da rocha devida à 
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percolação da água através das fissuras é responsável por muitas quedas de blocos, 
principalmente em litologias carbonatadas. 

Deslizamentos 

Os deslizamentos dividem-se em duas categorias: deslizamentos rotacionais (slumps) e 
deslizamentos translacionais: 

Deslizamentos rotacionais – Rotação de rocha ou rególito ao longo de uma superfície 
côncava. A superfície superior de cada bloco fica, em geral, pouco perturbada. Mais 
frequentemente, este tipo de movimentação afeta materiais não consolidados ou pouco 
consolidados. Deixam geralmente cicatrizes arqueadas e/ ou depressões na vertente. 
Podem afetar um bloco único ou grandes complexos de blocos. São frequentemente 
induzidos por atividades humanas que ampliam o pendor das vertentes. São comuns nas 
barreiras das estradas. Podem ser induzidos por mecanismos variados, mas os mais 
comuns são as precipitações elevadas e os sismos. Os deslizamentos rotacionais ocorrem 
normalmente a velocidades reduzidas (alguns centímetros a poucos metros por ano). 
Contudo, podem também ocorrer de modo brusco, podendo neste caso desencadear 
diversos tipos de fluxos sedimentares. 

Deslizamentos translacionais – Estes movimentos ocorrem quando rocha ou detritos 
deslizam ao longo de uma superfície pré-existente (estratificação, foliação, diáclases, 
etc.). É frequente a existência de depósitos de sopé constituídos por materiais 
anteriormente deslocados. Diferem dos deslizamentos rotacionais principalmente pelo 
facto da superfície de deslocamento ser plana e não encurvada. 

Fluxos sedimentares 

Os Fluxos sedimentares são fluxos de detritos misturados com ar ou água. Dependendo 
da quantidade de água presente, podem ser divididos em dois grandes grupos: fluxos 
granulares e fluxos aquosos. 

Fluxos Granulares – fluxos não saturados em água, podem ocorrer com pouca ou 
nenhuma água pois o comportamento fluido advém da mistura com o ar; vulgarmente 
contêm até 20% de água. Podem distinguir-se três tipos de fluxos granulares: reptação, 
movimentos de terras e fluxos. 

 Reptação – Movimentação muito lenta (velocidade inferior a 1 cm/ano), mais ou 
menos contínua, de rególito ao longo de uma vertente. Praticamente todas as 
vertentes são afetadas por este tipo de movimentação, embora os ritmos a que se 
verificam sejam muito variados. Apesar de ser um processo lento, é 
frequentemente responsável pela rotura de canalizações subterrâneas, fissuração 
de fundações, estradas e outras infraestruturas construídas em vertentes, 
particularmente em regiões de clima temperado (com verões quentes e invernos 
frios, com fortes variações da temperatura diária e sazonal). 
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 Movimentos de terra – O material, geralmente rególito, entra em liquefação e 
desloca-se vertente abaixo. O movimento pode ser lento ou rápido, sendo a maior 
parte das vezes moderado. Começa vulgarmente com reptação cada vez mais 
intensa que se transforma em movimento de terras. Ocorrem geralmente em 
vertentes moderadas a íngremes, em que os materiais correspondem a 
sedimentos finos. A forma geral é alongada e apresenta forma lenticular 
característica. A zona de cedência fica registada por uma depressão e, 
normalmente, por uma pequena escarpa. A parte frontal corresponde a uma 
pequena elevação correspondente à principal área de deposição. 

Fluxos Aquosos - fluxos aquosos são fluxos em que o solo ou/ e o rególito saturados de 
água se comportam como uma massa fluida e, como tal, têm com frequência 
comportamentos torrenciais. Contêm geralmente entre 20% e 40% ou mais de água. 
Quando a água corresponde a mais do que cerca de 40% do fluxo, este acaba por 
progredir na rede fluvial distâncias longas, por vezes da ordem de dezenas de 
quilómetros. O fluxo é do tipo turbulento. Em geral, devido à quantidade de sedimentos 
finos em suspensão, a mistura de água com sedimento comporta-se, na globalidade, 
como um fluido de densidade global elevada. Estes podem ser do tipo solifluxivo, 
detríticos e de lama. 

 Solifluxão 
É a lenta movimentação, da ordem de centímetros por dia, ao longo de uma 
vertente do rególito saturado com água. Este tipo de movimentação produz lobos 
típicos nas vertentes. Ocorrem em áreas em que os solos ficam saturados com 
água durante longos períodos. São muito comuns em climas frios em que a parte 
superior do solo congela e descongela periodicamente. São extremamente 
frequentes no permafrost (solos permanentemente gelados, que constituem 20% 
da superfície dos continentes) em que durante a estação quente a parte superior 
do permafrost descongela constituindo a água e o sedimento uma massa viscosa 
que flui por solifluxão sobre a camada gelada, produzindo topografia lobada 
característica. 

 Fluxos detríticos 
Os fluxos detríticos são fluxos saturados com água em mistura homogénea com 
detritos variados, em que a percentagem de materiais grosseiros (areias e 
cascalhos) é elevada (em geral mais de 50%). Normalmente, a quantidade de 
materiais finos (siltes e argilas) em suspensão turbulenta é, também, elevada. Os 
detritos envolvidos nestes fluxos podem ter dimensões muito variadas, desde 
partículas muito pequenas, como as argilas, até blocos com várias dezenas de 
metros. É esta mistura densa que serve de sustentáculo ao transporte em 
suspensão de elementos maiores. Geram-se, normalmente, quando massas de 
materiais não consolidados, saturados com água, se tornam instáveis. A água pode 
ser proveniente de chuvas intensas, da fusão de neve e gelos, ou do transbordo de 
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lagos (p.ex.: lagos vulcânicos). Por vezes iniciam-se como movimentações 
rotacionais. As velocidades atingidas por estes fluxos são muito variáveis, 
dependendo, entre outros fatores, da quantidade de água, da percentagem de 
material sólido, e do pendor. Em termos genéricos pode dizer-se que a velocidade 
pode variar entre menos de 1m/ano e mais de 100km/h, embora normalmente a 
frente do fluxo tenha velocidade bastante maior do que a parte posterior. 

 Fluxos de lama 
Os fluxos de lama são fluxos aquosos que diferem dos anteriores por a 
percentagem de materiais grosseiros ser relativamente pequena. A percentagem 
de materiais finos (siltes e argilas) corresponde, em geral, a mais de 50%. Podem 
ocorrer em quase todos os tipos de vertentes. São induzidos, frequentemente, por 
períodos de elevada pluviosidade, podendo desenvolver-se todos os termos de 
transição entre cheia constituída quase apenas por água da escorrência superficial 
e fluxos de elevada densidade em que a quantidade de matéria em suspensão é 
muito grande. Normalmente são muito fluidos e, por isso, deslocam-se através da 
rede de drenagem pré-existente. Podem, assim, atingir grandes distâncias, mesmo 
deslocando-se em vales com inclinação suave. Podem atingir velocidades bastante 
superiores a 1 km/h, tendo-se, nalguns casos, estimado velocidades de deslocação 
da ordem de 150km/h. Na fase inicial, os fluxos de lama muito fluidos podem 
atingir velocidades da ordem de 30 metros por segundo (mais de 100km/h) em 
apenas alguns segundos. Na fase terminal, quando atingem zonas aplanadas, a 
velocidade diminui para, apenas, alguns metros por dia. 

A cartografia de suscetibilidade a movimentos de vertente utiliza a noção de unidades 
territoriais com dinâmicas geomorfológicas próprias, no sentido de determinar diferentes 
graus de suscetibilidade natural. Essas unidades territoriais foram ponderadas 
juntamente com os fatores do declive e da litologia. Os primeiros permitem identificar as 
formações superficiais mais propícias ao desenvolvimento de instabilidade (diferenciam o 
conjunto de forças de atrito ao nível das vertentes). As segundas permitem reconhecer os 
setores mais suscetíveis ao desencadeamento de processos de instabilidade (diferenciam 
graus de importância das forças tangenciais). 

A classificação da suscetibilidade a movimentos de vertente foi elaborada, tendo em 
conta a ponderação qualitativa de vários fatores (litologia, morfologia e dinâmica 
geomorfológica), adaptados à escala de trabalho. 

A ponderação de fatores a ter em conta na avaliação da suscetibilidade natural a 
movimentos de vertente  deu  uma  maior  importância  qualitativa  aos  fatores  naturais  
condicionantes -  a  morfologia (declives e unidades morfológicas) e a litologia - utilizando 
a extensão do Spatial Analyst do ArcGis 10 e a opção de cálculo matricial (Raster 
Calculator) para o cálculo da suscetibilidade natural a movimentos de vertente, definindo-
se quatro classes de suscetibilidade: nula ou não aplicável, baixa, moderada e elevada. 
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Importa no entanto salientar que a menor ou maior suscetibilidade de movimentos de 
vertente foi definida de acordo com as seguintes premissas: 

 Declive - é um fator morfológico determinante na evolução da vertentes, 
apresentando-se como o critério mais importante para definir as áreas propícias à 
ocorrência de movimentos de vertente, ou seja, quanto maior for o declive, maior 
é a probabilidade de ocorrer este fenómeno. 

 Exposição das vertentes - é um indicador importante na análise de movimentos de 
vertente, na medida em que indica as áreas voltadas a norte, portanto, mais 
propícias a estes fenómenos devido à fraca exposição solar e consequente 
aumento da humidade. As vertentes voltadas a Sul são menos suscetíveis à 
ocorrência de movimentos de vertente uma vez que recebem mais radiação solar, 
sendo as mais secas. 

 Litologia - é uma variável que considera as diferentes características gerais do 
substrato geológico, que influenciam o desencadear de movimentos de vertente. 

 Curvatura das vertentes - esta variável, a par do declive, exerce um papel 
determinante na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento de 
movimentos de vertente. As vertentes côncavas funcionam como pequenas bacias 
de receção de escorrência de água o que confere a esta forma uma maior 
suscetibilidade à ocorrência de movimentos de vertente, facto que diminui nas 
vertentes convexas. 

 Ocupação do solo/ vegetação - a vegetação nas vertentes é uma condicionante de 
estabilização das vertentes. Através das raízes das árvores e dos arbustos é 
possível uma melhor fixação do solo, evitando-se a erosão. As raízes possibilitam 
ainda uma melhor drenagem do solo, pelo facto de junto a elas se formarem 
pequenos canais que facilitam a circulação da água. A existência de folhagem, 
quer nas plantas, quer no solo, evita que haja um impacte violento das gotas de 
chuva no solo, possibilitando que a infiltração se faça mais lentamente , evitando 
que ocorram fenómenos de erosão acentuada no solo pela escorrência superficial, 
facilitada quando aquele se encontra nu. 
 

A carta de suscetibilidade de movimentos de vertente do concelho de Alvito indica-nos 
que a suscetibilidade é nula/ não aplicável na maior parte do concelho. A segunda classe 
de suscetibilidade de movimentos de vertente predominante corresponde à 
suscetibilidade baixa, ficando tal facto a dever-se à predominância de declives entre os 
0° e os 5°. As classes de suscetibilidade moderada e elevada de movimentos de vertente 
têm pouca expressividade no concelho de Alvito, correspondendo a áreas onde os 
declives são mais acentuados e onde os restantes fatores condicionantes proporcionam 
condições que diminuem a capacidade de resistência à força motriz da gravidade. 
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Figura 32. Carta de Suscetibilidade de Movimentos de Vertente no Concelho de Alvito 

Os movimentos de vertente no concelho de Alvito poderão ocorrer na sequência de 
períodos de precipitação  abundante, independentemente da existência, ou não, de 
influência antrópica que prepare a sua ocorrência. No caso de existir influência 
antrópica, a quantidade  de precipitação necessária para o desencadeamento de 
movimentos de vertente é bastante inferior. No entanto, consideramos que em Alvito a 
influência antrópica é o fator que gera maior instabilidade nas vertentes, pois com o 
deslocamento/ retirada da base de apoio das vertentes para a construção de estradas ou 
habitações, ou mesmo pela destruição do coberto vegetal que funciona como 
sustentáculo dos materiais das vertentes pela ação das suas raízes, o Homem está a 
destruir a dinâmica natural das vertentes que será reajustada por processos naturais, 
caso não sejam adotadas algumas medidas de estabilização das vertentes.  

Face ao exposto, consideramos que existem três principais fatores desencadeantes/ 
condicionantes de movimentos de vertente em Alvito: 

 fator hidroclimático (após longos períodos de precipitação); 

 fatores de ordem geomorfológica (declive, orientação e forma das vertentes); 

 fatores de ordem antrópica (alteração do perfil natural das vertentes pela 
remoção dos seus materiais constituintes). 
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b) Cheias e Inundações 

Cheias e inundações são por vezes utilizadas como sinónimos, mas de facto, não o são, 
pois todas as cheias provocam inundações, mas nem todas as inundações são devidas às 
cheias. A ocorrência de uma cheia origina sempre uma inundação, embora estas não 
resultem sempre da primeira, sendo que as cheias são a principal causa das inundações. 

Cheias 

As cheias assumem-se como fenómenos hidrológicos extremos devido à dinâmica fluvial, 
ou seja, em situações que o rio transborda em relação ao seu leito ordinário. O 
transbordo origina, por sua vez, a inundação dos terrenos ribeirinhos. As cheias estão 
associadas ao transbordo das linhas de água, que inunda as margens circundantes, devido 
ao aumento de caudal provocado por excesso de precipitação, por rutura de barragem, 
na sequência de fenómenos de origem sísmica, meteorológicos ou tecnológicos. 

As cheias podem ser de origem marinha ou fluvial, sendo que as cheias fluviais podem ser 
divididas em dois tipos: 

 cheias progressivas despoletadas por períodos de chuva persistentes, que podem 
prolongar-se por dias ou semanas, quase sempre relacionadas com circulação zonal 
de oeste que varre a Península Ibérica com chuvas frontais provocadas pela 
passagem sucessiva de depressões subpolares (Zêzere et al., 2007). A chuva 
prolongada promove a saturação do solo, levando a que uma volumetria superior 
de água flua através da rede hidrográfica, pelo aumento da escorrência superficial 
(Miranda & Baptista, 2006); 

 cheias rápidas devem-se a períodos de chuva curtos, mas de grande intensidade, 
relacionados fundamentalmente com depressões convectivas compostas por gotas 
de ar frio, frequentes em Portugal, que resultam de invasões de ar frio, polar ou 
ártico, em altitude, sendo o outono a altura do ano mais problemática (Ramos & 
Reis, 2001). 

 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Ocorrências anteriores; 

Câmara Municipal de Alvito; 
Carta Geológica de Portugal; 

Histórico de ocorrências CDOS; 
Carta de Ocupação do Solo. 

Morfologia (topografia dos fundos de vale e 
depressões); 
Declives; 
Cursos de água (hierarquia e magnitude); 
Litologia (permeabilidade); 
Área da bacia de drenagem; 
Coberto vegetal/ Uso do solo. 
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A subida do nível de um rio resulta quase sempre da ocorrência de precipitação 
abundante. No entanto, há outros fatores relacionados com a ocorrência de cheias, como 
por exemplo a fusão de gelo, a descarga de albufeiras, entre outras. Assim, podemos 
considerar que as cheias podem ter causas naturais para a sua ocorrência, mas também 
podem resultar da intervenção humana. A ocorrência de cheias devido a causas naturais: 

 ocorrência de precipitação intensa num curto período de tempo; 

 ocorrência de precipitação intensa de forma contínua; 

 degelo das calotes polares associado a alterações climáticas e/ ou aquecimento 
global; 

 saturação de solos; 

 ocorrência de incêndios florestais. 

 A ocorrência de cheias devido à intervenção humana: 

 destruição do coberto vegetal, de vertentes e margens, fazendo aumentar a 
escorrência e a erosão dos solos; 

 aumento de superfície impermeabilizada, diminuindo a área de infiltração de 
águas; 

 construção e/ ou ocupação nas margens e em leito de cheia; 

 regularização de margens e construção de obras hidráulicas, com diques e 
pontões; 

 descargas não controladas das barragens; 

 aumento de poluição das águas de rios; 

 forte pressão urbana; 

 falta de limpeza e desobstrução dos cursos de água; 

 rotura de barragens. 

Inundações 
As inundações são um fenómeno hidrológico extremo, de frequência variável, natural ou 
induzido pela ação humana, que consiste na submersão de terrenos usualmente emersos. 
As inundações englobam as cheias, a subida da toalha freática acima da superfície 
topográfica e as inundações devidas à sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais 
dos aglomerados urbanos. As inundações são devidas a precipitações abundantes ao 
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longo de vários dias ou semanas (cheias lentas e subida da toalha freática) e a 
precipitações intensas durante várias horas ou minutos (cheias rápidas e sobrecarga dos 
sistemas de drenagem artificiais). As inundações são tidas, também, como superfícies 
alagadas, devido à rotura de canalizações ou ao mau escoamento de águas pluviais, ou 
um edifício, devido a infiltrações. 

O Decreto-Lei n.º 115/2010 de 22 de Outubro a define inundação como "a cobertura 
temporária por água de uma parcela do terreno fora do leito normal, resultante de cheias 
provocadas por fenómenos naturais como a precipitação, incrementando o caudal dos 
rios, torrentes de montanha e cursos de água efémeros correspondendo estas a cheias 
fluviais, ou de sobrelevação do nível das águas do mar nas zonas costeiras;" 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, os desastres provocados por 
cheias têm vindo a aumentar, como consequência da expansão urbana em planícies 
aluviais e os prejuízos daí resultantes são bastantes, nomeadamente: 

 destruição de culturas; 

 destruição de áreas de cultivo e de solos; 

 perda de animais de criação; 

 perda de vidas humanas; 

 ferimentos leves e/ ou graves; 

 evacuação e desalojamento de pessoas; 

 danos elevados nas habitações e bens pessoais; 

 danos elevados em estabelecimentos públicos, comerciais e industriais. 

Na impossibilidade de serem utilizados modelos hidrológicos, a identificação das áreas 
afetadas por cheias e/ ou inundações foi efectuada através de levantamento de campo/ 
registos históricos, tendo por base a Carta de Condicionante do PDM e as evidências/ 
marcas das inundações que se manifestam nas características morfológicas, pedológicas, 
sedimentológicas e fitogeográficas. 

As consequências das cheias e inundações são grandes nas zonas edificadas e 
particularmente gravosas em zonas muito povoadas. Daí a necessidade de uma atenção 
particular na delimitação de zonas non aedificandi, ou com limitações no tipo de 
edificações autorizadas, de forma a reduzir ao mínimo os riscos destes fenómenos 
naturais. 
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Existem diversos tipos de cheias e as mais prováveis de acontecerem no concelho de 
Alvito, devido à reduzida dimensão da sua rede hidrográfica e à morfologia do concelho, 
são as cheias rápidas e de grande intensidade causadas por chuvadas fortes e 
concentradas. 

No concelho de Alvito, e de acordo com o Relatório de Planos de Gestão das Bacias 
Hidrográficas Integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7, as vias rodoviárias suscetíveis 
de serem inundadas são, na freguesia de Alvito a EN 257 (Alvito - Viana do Alentejo) e a 
ER 383 (Alvito - Vila Nova da Baronia - Torrão). 

 
Figura 33. Zonas Potencialmente Afetadas por Cheias e Inundações no Concelho de Alvito 
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c) Sismos 

Um sismo é um fenómeno natural resultante de uma rotura mais ou menos violenta no 
interior da crosta terrestre, correspondendo à libertação de uma grande quantidade de 
energia e que provoca vibrações que se transmitem a uma vasta área circundante. 

Na maior parte dos casos os sismos são devidos a movimentos ao longo de falhas 
geológicas existentes entre as diferentes placas tectónicas que constituem a região 
superficial terrestre, as quais se movimentam entre si. Ao longo dos tempos geológicos, a 
terra tem estado sujeita a tensões responsáveis pela construção de cadeias montanhosas 
e pela deriva dos continentes. Sob a ação dessas tensões as rochas deformam-se 
gradualmente e sofrem roturas. A rotura do material rochoso ocorre após terem sido 
ultrapassados os seus limites de resistência, provocando vibrações ou ondas sísmicas, que 
se propagam no interior da terra. São estas vibrações que se sentem quando ocorre um 
sismo. 

Os sismos também podem ser originados em movimentos de falhas existentes no interior 
das placas tectónicas. A atividade vulcânica e os movimentos de material fundido em 
profundidade podem ser outras das causas dos sismos. Mais raramente podem ser 
provocados por deslocamentos superficiais de terreno, tais como abatimentos e 
escorregamentos. 

A zona no interior da terra na qual se dá a libertação de energia designa-se por foco ou 
hipocentro. O ponto à superfície da terra situado na vertical do foco é o epicentro e 
corresponde à zona onde o sismo é sentido com maior intensidade. 

Os movimentos dos terrenos à volta do epicentro, são provocados pelas ondas sísmicas 
quando estas alcançam a superfície terrestre. Estes dependem da profundidade do foco, 
das características (geológicas, topográficas, etc.) e da magnitude do sismo. 

Quando a atividade sísmica é gerada no oceano, pode ser acompanhada por tsunamis, 
provocando grandes destruições em estruturas costeiras ou ribeirinhas (embarcações, 
casas, pontes, etc.). Em Portugal Continental, a ocorrência de tsunamis, resultantes da 
atividade sísmica tem sido fundamentalmente registada no Algarve, na Península de 
Setúbal e em Lisboa. 

A duração de um sismo varia desde poucos segundos até dezenas de segundos, 
raramente ultrapassando um minuto. Após o sismo principal geralmente seguem-se 
reajustamentos do material rochoso que dão origem a sismos mais fracos denominados 
réplicas. 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Ocorrências anteriores; Publicações; 

Carta Geológica; 
Mapa Neotectónico de Portugal. 

Litologia e formações; 
Falhas. 
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Embora muitos cientistas estejam a fazer investigação nesse sentido, ainda não é possível 
prever os sismos. No entanto, é possível tentar minimizar os seus efeitos identificando 
zonas de maior risco, construindo estruturas mais sólidas, promovendo a educação da 
população, nomeadamente no que diz respeito às medidas de segurança a serem 
tomadas durante um sismo, e elaborando planos de emergência. 

Portugal, no contexto da tectónica de placas, situa-se na placa euro-asiática, limitada a sul 
pela falha Açores-Gibraltar, a qual corresponde à fronteira entre as placas euro-asiática e 
africana e, a oeste pela falha dorsal do oceano Atlântico. 

O movimento das placas caracteriza-se pelo deslocamento para norte da placa africana e 
pelo movimento divergente de direção este-oeste na dorsal atlântica. 

Os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera demonstram 
que a atividade sísmica do território português resulta de fenómenos localizados na 
fronteira entre as placas euro-asiática e africana (sismicidade interplaca) e de fenómenos 
localizados no interior da placa euro-asiática (sismicidade intraplaca). 

 

 
Figura 34. Localização dos Epicentros 
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Em função do enquadramento geodinâmico regional do território continental português 
verifica-se que a sismicidade, associada a falhas ativas, apresenta dois casos distintos: 

 para sismos gerados no oceano (sismos interplacas) a sua sismicidade pode 
considerar-se elevada. Os sismos apresentam magnitudes elevadas (M>6) 
e períodos de retorno de algumas centenas de anos; 

 para sismos intraplaca a sismicidade é moderada passando a baixa nas 
zonas situadas no norte de Portugal. Este facto não significa que nestas 
zonas não possam ocorrer sismos de magnitudes significativas mas que os 
seus períodos de retorno são da ordem dos milhares a dezenas de milhares 
de ano. 

Segundo o IPMA, não existem estudos de análise sistemática da perigosidade sísmica com 
recurso à avaliação dos parâmetros máximos do movimento do solo e o ajustamento dos 
parâmetros tendo em conta os efeitos locais para o concelho de Alvito. Assim, para 
analisar a suscetibilidade sísmica do concelho de Alvito/ Região do Alentejo vamos 
recorrer ao enquadramento macro sísmico definido pela Carta de Isossistas de 
Intensidades Sísmicas Máximas, à Sismicidade Histórica, ao Regulamento de Segurança e 
Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes  e à Carta Geológica de Portugal Continental. 

Ao longo da história geológica recente, o território Português tem sido sujeito aos efeitos 
de sismos de intensidade moderada a forte. Embora a sismicidade histórica na região 
Alentejana não seja tão significativa como no Algarve, são conhecidos os efeitos 
particularmente significativos de diversos sismos, como por exemplo aquele que ocorreu 
em 1755. No decurso do sismo de 1755, para além da afetação direta de pessoas e bens, 
há referências a alterações de regime nas nascentes e poços de diferentes localidades do 
Alentejo, tendo-se verificado que algumas fontes secaram e noutras alterou-se o caudal.  

O Algarve e a zona de transição para a região Alentejana correspondem a uma das zonas 
de maior risco sísmico de Portugal Continental. Existem registos históricos de efeitos 
particularmente graves decorrentes de episódios sísmicos, mas também dos tsunamis 
que lhes seguiram e que atingiram a costa, razão pela qual no Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território esta região foi considerada uma zona de perigo 
sísmico e de perigo de afetação por um maremoto (PNPOT, 2004). 

Na Carta de Isossistas Máximas Históricas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 
a Região do Alentejo apresenta intensidades sísmicas máximas compreendidas entre IX 
(Algarve e Baixo Alentejo) e VII (Alto Alentejo e zona envolvente a Beja) na Escala de 
Mercalli Modificada de 1956.  

Assim sendo, e face à sua posição geográfica na Região do Alentejo, o concelho de Alvito 
apresenta intensidade sísmica histórica de VII na escala de Mercalli modificada. 
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Figura 35. Sismicidade Histórica na Região do Alentejo 

 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e 
Pontes (Decreto-Lei n.º 235/83 de 31 de maio), diploma no qual é apresentado o 
zonamento da sismicidade do território Português, a Região do Alentejo desenvolve-se 
entre a zona sísmica A e B. 

 
Figura 36. Zonamento Sísmico do Território Português 
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A sismicidade do território Português está em grande parte associada ao seu complexo 
enquadramento geotectónico, em particular com a interação das placas tectónicas 
Africana e Euro-asiática. Não obstante um número significativo de sismos históricos estar 
associado à fronteira de placas, a atividade sísmica em Portugal está ainda associada a 
movimentações intraplaca, em resultado do rejogo de falhas que afetam profundamente 
o Maciço Hespérico. 

Na Carta Geológica de Portugal Continental e Regiões Autónomas estão identificadas as 
principais falhas ativas com registo de movimentação nos últimos 3,5 milhões de anos, 
destacando-se, na região do Alentejo, pela importância e dimensão regional as seguintes: 

 Falha de Serpa-Moura; 

 Falha da Messejana; 

 Falha de Alqueva; 

 Falha de Grândola. 

 
Figura 37. Carta Geológica de Portugal e Regiões Autónomas 
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A proximidade às falhas geológicas, nomeadamente às falhas ativas uma vez que nestas 
ainda ocorrem movimentações no plano de fratura, podem induzir atividade sísmica. Os 
setores adjacentes a estas falhas geológicas apresentam uma maior suscetibilidade 
sísmica. Estes locais deverão ser devidamente referenciados e salvaguardados os 
elementos expostos que se estabeleçam nas imediações uma vez que a libertação de 
energia resultante da acumulação de tensão entre placas (europeia e africana) faz-se mais 
facilmente ao longo das fraturas. 

As cartas de intensidades máximas observadas, elaboradas à custa das intensidades dos 
sismos históricos e atuais, levam-nos a concluir que o perigo sísmico no Continente é 
significativo na região do Vale inferior do Tejo, em toda a orla do sudoeste português e no 
Algarve. A análise da figura seguinte  mostra que as isossistas, de um modo geral, tendem 
a voltar a concavidade para o mar, em virtude da maior parte dos sismos mais intensos 
que afetam o território de Portugal terem o epicentro localizado no Oceano Atlântico, na 
parte da zona sísmica alpina situada a sudoeste do Cabo de S. Vicente. 

O sismo do Ribatejo (23 de abril de 1909) e outros com epicentros localizados em terra, 
contrariam, todavia aquela tendência, provocando o aparecimento de núcleos dispersos 
(por exemplo, na região do Vale Inferior do Tejo com intensidade X devido ao sismo de 
Benavente (23 de Abril de 1909) e na região de Évora-Beja com intensidade VII devido à 
ação conjugada dos sismos de 28 de fevereiro de 1926. 

O concelho de Alvito está localizado numa Zona de Intensidade Máxima VI e VII. 

 
Figura 38. Zonas de Intensidade Sísmica Máxima da Região do Alentejo 
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A identificação das áreas mais sensíveis ao risco sísmico implica o registo detalhado, 
sobre o terreno, dos indícios de neotectónica (sedimentos recentes afetados por falhas) a 
que se deve associar a análise da sismicidade registada. O levantamento de campo 
permite suprir as dificuldades de compilar a informação de dados históricos ou de 
registos insuficientes. Com esse levantamento detalhado deverá ser possível localizar o 
conjunto de falhas ativas capazes de gerarem sismos. Desta forma, seria possível associar 
à atividade tectónica recente o risco sísmico da região. 

No que se refere a áreas de maior detalhe (para intervenções específicas) torna-se 
evidente que são necessários estudos de neotectónica e paleosismicidade no sentido de 
definir, com pormenor, eventuais áreas onde o risco sísmico possa ser mais elevado do 
que lhe é atribuído pela análise a pequena escala. Nesse sentido é de realçar a 
necessidade de estudo detalhado. 

Para a elaboração de uma carta de suscetibilidade sísmica dos solos, bem como de análise 
de suscetibilidade de risco, recomendam-se os trabalhos seguintes: 

 Levantamento, cartografia e caracterização das principais formações 
geológicas superficiais (à escala 1/10.000 de preferência ou 1/25.000 em 
alternativa); 

 Realização de campanhas de MASW (Análise Multicanal das Ondas 
Superficiais) e H/V (razão espectral entre as componentes horizontais e 
vertical) sobre as principais formações geológicas; 

 Interpretação dos dados referidos no ponto anterior, modelação da resposta 
sísmica sobre os modelos obtidos e consequente produção de cartas de 
distribuição de parâmetros intervenientes na perigosidade sísmica (aceleração, 
etc.). Deverá ser desenvolvido um software que produza as respostas 
(aceleração e deformação à superfície) ao tipo de sismos que possam vir a 
ocorrer no concelho de Alvito. 

Face ao exposto e de acordo com o enquadramento macro sísmico da região do 
Alentejo, onde se insere o concelho de Alvito, consideramos que o risco sísmico é 
considerável. 
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d) Secas 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Registo de ocorrências de secas; 

Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA). Registos de temperaturas; 

Precipitação. 

A seca (meteorológica) consiste num período de tempo seco anormal, suficientemente 
longo, devido à ausência ou escassez de precipitação, a qual causa um sério desequilíbrio 
hidrológico. Este desequilíbrio manifesta-se na considerável diminuição das reservas 
hídricas, como a redução significativa do caudal dos rios, do nível das albufeiras e lagos e 
da drástica diminuição da quantidade de água no solo e nos aquíferos (seca hidrológica). 
A seca meteorológica é a medida do desvio da precipitação em relação ao valor normal e 
caracteriza-se pela falta de água induzida pelo desequilíbrio entre a precipitação e a 
evapotranspiração. A seca hidrológica está normalmente desfasada da seca 
meteorológica, dado que é necessário um período maior para que as deficiências na 
precipitação se manifestem nas diversas componentes do sistema hidrológico. 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) monitoriza o clima de Portugal 
Continental e em particular as situações de seca que ocorrem no território, sendo esta 
monitorização efetuada com base em informação nacional, com dados essencialmente de 
temperatura e precipitação obtidos das observações registadas na rede de estações do 
IPMA. 

A ocorrência de secas deve enquadrar-se em anomalias da circulação geral da atmosfera, 
a que correspondem flutuações do clima numa escala local ou regional. A situação 
geográfica do território de Portugal Continental é favorável à ocorrência de episódios de 
seca, quase sempre associados a situações de bloqueio em que o anticiclone subtropical 
do Atlântico Norte se mantém numa posição que impede que as perturbações da frente 
polar atinjam a Península Ibérica. 

As situações de seca são frequentes em Portugal Continental, com consequências 
gravosas particularmente na agricultura e na pecuária, nos recursos hídricos e no bem-
estar das populações, sendo de destacar, nos últimos 65 anos, nove episódios de seca 
com maior severidade: 1943/46, 1948/49, 1964/65, 1974/76, 1980/83, 1990/92, 
1994/95, 1998/99 e 2004/06. As regiões a sul do Tejo são as mais vulneráveis, e as que 
têm sido mais afetadas. 
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Figura 39. Número de Meses em Seca em Portugal Continental 

 
Duração das secas 

A figura 39, apresenta o número de meses em seca para cada um dos períodos 
identificados (Pires, 2008). Verifica-se que as situações de seca de 1943-46, 1980-83, 
1990-92 e 2004-06, são as que apresentam maior duração, com quase todo o território a 
apresentar mais de 18 meses em seca, sendo de destacar: 
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 seca de 1943-46: 38 meses em Castelo Branco e no Porto; 30 meses em 
Portalegre; 

 seca de 1980-83: 39 meses em Alvega, 36 meses em Sagres, 35 meses em 
Faro; 

 seca de 1990-92: 34 meses em Penhas Douradas e Miranda do Douro com 30 
meses; 

 seca de 2004-06: 36 meses em Braga, 35 meses em Amareleja e 33 em Beja. 

Em termos de percentagem do território afetado, na seca de 1943-46, 52% do território 
esteve mais de 24 meses em situação de seca, enquanto nas secas de 1980-83 e 2004-06 
a percentagem de território afetado foi de 27% (quadro seguinte). No entanto, é 
importante referir que depois da situação de seca de 1943-1946 as secas mais longas 
ocorreram depois de 1980. 

Seca + de 24 meses + de 30 meses 
1943-46 52 % 11 % 
1980-83 27 % 5 % 
2004-06 27 % 2 % 
1990-92 24 % 1 % 
1974-76 2 % 0 % 
1994-95 1 % 0 % 
1964-65 1 % 0 % 
1948-49 0 % 0 % 
1998-99 0 % 0 % 

Quadro 23. Percentagem do Território Afetado pelas Secas Ocorridas entre 1943 e 2006. 

Intensidade das secas 

Em cada um dos episódios identificados, analisou-se a severidade da seca de acordo com 
a classificação do Palmer Drought Severity Index (PDSI). Este índice baseia-se no conceito 
do balanço da água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura 
do ar e capacidade de água disponível no solo e permite detetar a ocorrência de períodos 
de seca classificando-os em termos de intensidade: fraca, moderada, severa e extrema. 

A figura 40, representa o número de meses consecutivos em seca severa e extrema para 
as secas de 1943-46, 1948-49, 1964-65, 1974-76, 1980-83, 1990-92, 1994-95 e 2004-06. 
Verifica-se que as secas mais graves em termos de intensidade foram as de 1943-46 e 
2004-06. Na seca de 2004-06 grande parte do território esteve entre 7 e 9 meses 
consecutivos em situação de seca severa e extrema, sendo de destacar os 10 a 11 meses 
que se verificaram em muitas estações das regiões do litoral Norte, parte das regiões do 
Centro e região Sul. 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 141 

 

 
Figura 40. Número de Meses Consecutivos em Seca Severa e Extrema 

Em termos de percentagem na seca de 2004-06, 34% do território esteve mais de 9 meses 
consecutivos em seca severa e extrema, enquanto que em 1943-46 esteve apenas 22%. 
Em termos médios, tanto 1943-46 como 2004-06 apresentam um número médio de 
meses consecutivos em seca severa e extrema de 7 meses. No entanto, a seca de 1943-46 
apresenta uma menor percentagem do território em meses consecutivos de seca severa e 
extrema (98%) em relação a 2004-05 com 100% do território afetado (gráfico 15). 
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Gráfico 15. Percentagem do Território em Seca Severa e Extrema. 

Na seca ocorrida no ano hidrológico de 1994/95, toda a região hidrográfica foi afetada 
pela seca, à qual foi associado um período de retorno de 20 anos. O abastecimento 
público de água às populações de todos os concelhos foi afetado, tendo ocorrido 
restrições e cortes temporários na maioria dos concelhos. 

A seca ocorrida no ano hidrológico de 1998/99 afetou também a totalidade da região 
hidrográfica, sendo no entanto, menos gravosa que a anterior, correspondendo a um 
período de retorno de 15 anos. O abastecimento público de água foi afetado nos 
concelhos de Montemor-o-Novo, Évora, Grândola, Ferreira do Alentejo, Santiago do 
Cacém, Odemira e Ourique, verificando-se para estes dois últimos municípios algumas 
restrições no abastecimento. 

No ano hidrológico de 2004/2005 ocorreu a última seca dos anos recentes, tendo-se 
estendido a todo o território nacional. Parte do território da região esteve 10 a 11 meses 
consecutivos em seca meteorológica severa e extrema, tendo a totalidade da região 
hidrográfica estado 7 a 9 meses consecutivos em seca meteorológica severa e extrema. 

Esta seca acarretou diversos constrangimentos e prejuízos, descritos nos relatórios de 
acompanhamento e monitorização da seca. 

O abastecimento urbano foi afetado, tendo no ano de 2005 ocorrido um crescimento 
significativo do número de abastecimentos realizados pelos bombeiros, representando 
um crescimento na ordem dos 60% face ao ano anterior. Do ponto de vista da qualidade 
da água para consumo humano, os parâmetros com maior número de incumprimentos 
reportados pelas Autoridades de Saúde foram os parâmetros indicadores, 
designadamente os cloretos na região de Beja e o ferro e o manganês nos concelhos de 
Almodôvar, Odemira, Ourique e Castro Verde. 
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O tipo de fenómeno analisado (secas) e a distribuição espacial das estações climatológicas 
e dos postos udométricos apontam para uma representação cartográfica a uma escala 
supramunicipal (escala regional). Para analisar as secas efetuamos um cruzamento 
cartográfico dos principais episódios de seca registados (1943/46, 1948/49, 1964/65, 
1974/76, 1980/83, 1990/92, 1994/95, 1998/99 e 2004/06) por forma a detetar o padrão 
de distribuição territorial das secas registadas no Continente. Os episódios de seca 
analisados correspondem ao número de meses consecutivos em seca severa e extrema. 

O resultado do cruzamento dos principais episódios de seca registados está presente na 
figura seguinte. Analisando a mesma, concluímos que na região do Alentejo as secas 
ocorrem com maior gravidade acarretando prejuízos avultados. A maior parte da região 
encontra-se em suscetibilidade elevada, existindo porém algumas zonas onde a 
suscetibilidade é moderada. 

 
Figura 41. Suscetibilidade de Secas na Região do Alentejo 

No concelho de Alvito, a suscetibilidade de secas é elevada em grande parte do 
território, havendo uma faixa a oeste do concelho onde a suscetibilidade a secas é 
moderada.  

Durante um período de seca hidrológica ou caso haja qualquer outro problema nos 
sistemas de adução e distribuição, cabe à Câmara Municipal a disponibilização de 
informação sobre locais de abastecimento de água potável e métodos para purificação 
da água em pontos de água não potável. Caso seja necessário, os Bombeiros Voluntários 
de Alvito poderão proceder a transvazes a partir de autotanques para abastecimento de 
reservatórios ou mesmo através de abastecimento direto às populações. 
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e) Ondas de Calor 

Segundo a Organização Meteorológica Mundial, uma onda de calor ocorre quando a 
temperatura máxima diária é superior em 5º C ao valor médio diário, no mínimo durante 
seis dias consecutivos. Em Portugal Continental este fenómeno está relacionado com 
situações sinópticas prolongadas em que se estabelece uma corrente atmosférica do 
quadrante leste transportando ar quente e seco sobre o território, proveniente do norte 
de África, originando temperaturas elevadas que acarretam vários impactos negativos 
para a sociedade, quer a nível económico quer a nível social e humano. 

Para analisar este tipo de risco, recorremos à análise das principais ondas de calor 
registadas no continente, das quais destacamos as ocorridas em junho de 1981, julho de 
1991 e julho/ agosto de 2003 pela intensidade, duração e extensão espacial e também 
pelos impactos socioeconómicos. 

Segundo o Projeto SIAM (2001) os cenários climáticos futuros indicam que as ondas de 
calor tornar-se-ão mais frequentes, com consequências muito graves em vários setores 
sociais, económicos e sistemas biofísicos. 

O Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas (PCTEA) elaborado pela 
Direção Geral de Saúde em 2012 considera vários critérios para acionar os níveis de alerta 
relacionados com ondas de calor. Para além dos critérios que traduzem as consequências 
das ondas de calor (Índice Ícaro) são considerados critérios climáticos, dos quais se 
destacam: 

 3 dias consecutivos com temperaturas observadas iguais ou superiores a 32°C e 
previsão para 2 dias (próprio dia e seguinte) de temperaturas iguais ou superiores 
a 32°C (na prática, resulta em cinco dias com temperaturas iguais ou superiores a 
32°C); 

 Temperaturas mínimas acima da temperatura de conforto (21-23°C). 

Atualmente, a DGS tem já em fase de aplicação o PCTEA que aborda as questões 
relacionadas com a coordenação e organização dos recursos dos serviços de saúde, a 
definição de níveis de alerta e medidas a implementar, a procura de serviços de saúde e o 
aumento da mortalidade. Assim, considera-se que já existe instalado no terreno um plano 
que procura dar resposta às necessidades verificadas ao nível dos cuidados de saúde 
geradas pelas ondas de calor, pelo que o papel  dos serviços de proteção civil deverá ser o 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Registo de ocorrências de ondas de calor; 

Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA); 

MNT; 
IGeoE; 
 IGP; 

Registos de temperatura; 
Altitude; 
Distância ao mar; 
Exposição; 
Posição topográfica; 
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de facilitar a implementação do mesmo no terreno, articulando-se para tal com as 
entidades de saúde do concelho de Alvito. As ações de proteção civil deverão centrar-se 
sobretudo na informação do risco às populações. 

Neste sentido, torna-se um imperativo proceder à análise das ondas de calor que 
entretanto ocorreram em Portugal (10 a 22 de junho de 1981, 10 a 18 de julho de 1991, 
29 de julho a 15 de agosto de 2003, 30 de maio a 11 de junho de 2005 e 15 de junho a 23 
de junho de 2005) através do cruzamento cartográfico desta informação com vista à 
deteção de um padrão de distribuição territorial de ondas de calor. O resultado do 
cruzamento cartográfico das principais ondas de calor que ocorreram na região do 
Alentejo, expresso na figura 42, permite-nos concluir que a faixa litoral é  menos 
suscetível à ocorrência de ondas de calor enquanto que o interior apresenta maior 
suscetibilidade à ocorrência deste fenómeno. 

O concelho de Alvito está inserido numa zona onde a suscetibilidade de ocorrência de 
ondas de calor é moderada em quase todo o território concelhio (a posição topográfica, 
as baixas altitudes e o relevo suave conferem suscetibilidade moderada a quase todo o 
concelho), exceção feita a uma área localizada no nordeste do território em qua a 
suscetibilidade é elevada. O resultado desta carta demonstra os efeitos que a 
continentalidade e a proximidade do oceano têm sobre a temperatura (o oceano 
desempenha um efeito moderador sobre a temperatura). 
 

 
Figura 42. Suscetibilidade de Ondas de Calor na Região do Alentejo 
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f) Vagas de Frio 

As vagas de frio definem-se pelo número de dias em que a temperatura mínima é inferior 
em 5ºC ao valor médio diário, durante seis dias consecutivos. Estas, ocorrem geralmente 
quando o anticiclone dos Açores está próximo da Península Ibérica ou de um anticiclone 
junto à Europa do Norte e são produzidas por uma massa de ar frio e seco que se 
desenvolve sobre uma área continental. 

Durante as vagas de frio as temperaturas diárias descem a valores mínimos abaixo dos 
0ºC no Inverno, estando estes fenómenos geralmente associados a ventos moderados ou 
fortes, o que faz aumentar os efeitos do frio. 

As vagas de frio acarretam sérios problemas em diversas atividades e na saúde humana. 
As baixas temperaturas e a exposição prolongada às mesmas provocam graves problemas 
de saúde e conduzem ao absentismo no trabalho. Além disso, as vagas de frio levam ao 
encerramento das escolas, destroem colheitas, e induzem o consumo de energia para 
aquecimento. 

Ao contrário das ondas de calor, segundo o Projeto SIAM (2004) as vagas de frio tendem a 
diminuir no futuro. 

A compreensão deste fenómeno através da análise do número de dias com temperatura 
mínima do ar ≤ 0°C (1971-2000) permite-nos detetar um padrão de distribuição 
territorial. 

Os ventos oceânicos de origem ocidental que penetram no território continental 
uniformizam a temperatura em quase todo o território. A influência da altitude, latitude e 
a ação moderadora de temperatura que o oceano Atlântico desempenha são as principais 
variáveis que influenciam as diferenças de temperatura que se registam no continente 
durante a ocorrência de vagas de frio. 

A análise da figura seguinte, referente à suscetibilidade de vagas de frio, o concelho de 
Alvito apresenta uma suscetibilidade baixa (na área mais a este do concelho) a moderada 
(na área mais a oeste do concelho). A posição topográfica do concelho de Alvito tornam-
no pouco suscetível à ocorrência de vagas de frio. 

 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Registo de ocorrências de vagas de frio; 

Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera (IPMA); 

MNT; 
IGeoE; 

IGP. 

Registos de temperatura; 
Altitude; 
Distância ao mar; 
Exposição; 
Posição topográfica. 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 147 

 

 
Figura 43. Suscetibilidade de Vagas de Frio na Região do Alentejo 
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g) Acidentes Rodoviários 

Os acidentes rodoviários acontecem pelos mais variados fatores. Esses fatores estão 
relacionados com a atitude e comportamento dos condutores e peões, a intensidade de 
tráfego, o estado de manutenção das vias e dos veículos e com as condições 
meteorológicas. Normalmente, quanto maior é a intensidade de tráfego de uma via, 
maior é a probabilidade de ocorrência de um acidente rodoviário, probabilidade essa que 
aumenta ou diminui consoante as condições meteorológicas, o estado do piso e da 
viatura, etc. 

Os dados da Autoridade Nacional de Sinistralidade Rodoviária (ANSR), referentes a 
Alvito, mostram-nos que a sinistralidade tem vindo a oscilar entre, 2004 e 2012. No que 
se refere a acidentes com vítimas no concelho de Alvito, o gráfico 16, indica-nos que: 

 em 2004 ocorreram 4 acidentes com vítimas, subindo para 8 em 2005; 

 em 2006 o número de acidentes com vítimas desceu para 4; 

 em 2007 o número de acidentes com vítimas subiu vertiginosamente para 14, 
tornando este ano o ano mais negro, no concelho de Alvito, para o período de 
análise; 

 em 2008 o número de acidentes com vítimas baixou para metade (7), 
relativamente ao ano anterior, mas voltou a subir em 2009 e 2010 com, 
respetivamente, 8 e 9 acidentes com vítimas; 

 em 2011 e 2012 verificou-se nova descida no número de acidentes com vítimas, 
registando-se respetivamente 5 e 3 acidentes com vítimas. 

 

4
8

4

14

7 8 9
5

3
0
2
4
6
8

10
12
14
16

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

N
º.

 A
ci

de
nt

es
 co

m
 V

íti
m

as

Anos

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Ocorrências anteriores; 

Câmara Municipal de Alvito; 
Histórico de ocorrências da ANSR; 

Histórico de ocorrências CDOS. 

Tipos de via; 
Intensidade de tráfego; 
Estado de conservação das vias; 
Cruzamento de vias rodoviárias.  
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Gráfico 16. Acidentes com Vítimas em Alvito (2004 - 2012) 

Relativamente ao número de feridos leves nos acidentes ocorridos na Alvito, o gráfico 17 
demonstra-nos que: 

 em 2004 registaram-se 6 feridos leves; 

 em 2005 registaram-se 9 feridos leves (mais 3 que em 2004); 

 em 2006 o número de feridos leves desceu para 3, o valor mais baixo registado 
no período de análise; 

 em 2007 o número de ferido leves tornou a aumentar para os 15 feridos leves, o 
valor mais alto registado no período em análise; 

 em 2008 o número de feridos leves voltou a diminuir situando-se nos 9 feridos 
leves, diminuição que se voltou a verificar no ano seguinte, 2009, com 7 feridos 
leves; 

 em 2010 o número de feridos leves subiu para 9; 

 em 2011 e 2012 registaram-se 4 feridos leves. 

 
Gráfico 17. Número de Feridos Leves nos Acidentes Ocorridos em Alvito (2004 - 2012) 

Já no que concerne ao número de feridos graves nos acidentes ocorridos na Alvito, o 
gráfico 18, permite-nos concluir o seguinte: 

 em 2004 não se verificaram feridos graves nos acidentes ocorridos em Alvito; 

 em 2005 o número de feridos graves registados foram 2; 

 em 2006 o número de feridos graves baixou de 2, registados em 2005, para 1 
ferido grave; 

 em 2007, o ano com mais feridos graves, registaram-se 4 feridos graves, para no 
ano seguinte, 2008, não se registar nenhum ferido grave; 
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 em 2009 voltou a registar-se um ferido grave, subindo para 2 em 2010; 

 em 2011 e 2012 foi registado apenas um ferido grave em cada ano. 

 
Gráfico 18. Número de Feridos Graves nos Acidentes Ocorridos na Alvito (2004-2012) 

 

Relativamente ao número de vítimas mortais e ao índice de gravidade nos acidentes 
ocorridos na Alvito, segundos dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
(ANSR), só foi registado uma vitima mortal no período em análise (2004-2012). Essa 
morte ocorreu no ano de 2006, apresentando por isso, nesse mesmo ano, um índice de 
gravidade de 25, enquanto nos restantes anos o índice de gravidade é zero.  

Em suma, da análise à sinistralidade rodoviária no concelho de Alvito ocorrida entre 2004 
e 2012 podemos concluir que os anos 2006 e 2007 são os mais gravosos; o ano de 2006 
por ser o ano em que se regista a única vítima mortal do período em análise; e o ano de 
2007 por ser aquele em que se registam mais acidentes com vítimas (14), mais feridos 
leves (15) e mais feridos graves (4). 

 

O registo de ocorrências da ANSR (2004 - 2012) permitiu-nos representar 
cartograficamente, através de uma análise geoestatística, as vias onde existe maior 
suscetibilidade à ocorrência de acidentes rodoviários. Esta variável é muito importante, 
na medida em que é um indicador das áreas mais críticas no que diz respeito à ocorrência 
de acidentes rodoviários.  

Além dos registo de ocorrências foram também analisadas variáveis como o tipo de via 
(variável que associa o tipo de via rodoviária à eventual velocidade atingida pelas 
viaturas, deste modo, quanto mais importante a via mais pontuação é atribuída), a 
intensidade de tráfego (indicador do maior ou menor congestionamento das rodovias e 
constatação da maior intensidade de tráfego rodoviário de acordo com o tipo de via) e o 
estado de conservação das vias (indicador do estado das rodovias com base em dados de 
campo). 
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A figura  seguinte, referente à carta de suscetibilidade de acidentes rodoviários no 
concelho de Alvito indica-nos que: 

 a suscetibilidade de acidentes rodoviários é elevada na EN 258 (Alvito - 
Vidigueira - Moura) em virtude da intensidade de tráfego e ao histórico de 
ocorrências registado nessa via (ANSR);  

 a suscetibilidade de acidentes rodoviários é moderada na ER 383, EM 1001, EM 
1004, EM 13, devido à intensidade de tráfego, às condições das vias de trânsito, 
às velocidades praticadas pelos condutores e principalmente ao histórico de 
ocorrências; 

 as vias de suscetibilidade baixa a acidentes rodoviários correspondem às 
restantes vias do concelho que, apesar de registarem alguma intensidade de 
tráfego, são vias onde as velocidades praticadas são menores o que confere 
menor suscetibilidade à ocorrência de acidentes rodoviários e onde não existem 
registos significativos de ocorrências de acidentes com vítimas. 

 
Figura 44. Suscetibilidade de Acidentes Rodoviários no Concelho de Alvito 
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h) Acidentes Ferroviários 

O risco de acidentes ferroviários no município de Alvito é uma realidade essencialmente 
por duas razões: pela existência de alguns pontos de atravessamento rodoviário da linha 
de caminho-de-ferro, e porque a qualquer momento podem ocorrer descarrilamentos ou 
outros incidentes. 

As infraestruturas ferroviárias portuguesas são administradas pela REFER que procede à 
sua gestão, renovação, construção e conservação. A REFER tem vindo a desenvolver e a 
utilizar um conjunto diversificado de ferramentas tecnológicas cujo objetivo central é 
aumentar a segurança da infraestrutura ferroviária, entre as quais se destacam as cartas 
de risco geotécnico, o sistema de deteção de queda de taludes, o sistema de deteção de 
obstáculos em passagens de nível, o sistema de deteção de rodas e caixas de eixo dos 
veículos ferroviários anormalmente quentes, e o sistema de monitorização das 
circulações no que respeita ao controlo do peso real dos veículos e o impacto mecânico 
das rodas na via. 

Diariamente, é recolhida e tratada toda a informação estatística resultante da atividade 
ferroviária, o que permite conhecer a tipologia das anomalias ocorridas na rede, 
facilitando a promoção de medidas de eliminação e controlo dos fatores de risco. 

Os acidentes e incidentes com repercussões na circulação ferroviária também são objeto 
de análise criteriosa, com vista à determinação e superação das respetivas causas. São 
ainda de evidenciar os sistemas que a REFER tem constituído para fazer face a situações 
críticas do ponto de vista da segurança ferroviária - neste contexto, os cenários de 
acidente ferroviário são analisados e enquadrados em planos de emergência das linhas de 
caminho-de-ferro e são realizados exercícios de socorro, estabelecendo rotinas de 
procedimentos, em articulação com os agentes da proteção civil, que garantam condições 
operacionais de intervenção e de proteção das pessoas em situações críticas de 
emergência. A REFER dispõe ainda de planos de contingência que garantem a 
operacionalização de meios de socorro ferroviário e de alternativas ao transporte de 
passageiros. Uma área que tem merecido particular atenção por parte da REFER é a dos 
atravessamentos das linhas de caminho-de-ferro, pelos riscos que implicam quer para a 
segurança das pessoas, quer para a segurança da circulação ferroviária. Neste domínio, a 
REFER, em articulação com as autarquias locais, tem desencadeado uma vasta ação, com 
vista à supressão e reclassificação das passagens de nível (PN), medidas que têm vindo a 
ser acompanhadas por ações de sensibilização junto das populações para a sua correta 
utilização e para os riscos associados a comportamentos imprudentes. 

Nas estações e outros pontos particulares da infraestrutura ferroviária têm vindo a ser 
alargados e modernizados os sistemas de vigilância humana e de videovigilância, que 
garantem o normal funcionamento das instalações e a adequada proteção do património 
ferroviário e dos utentes desses espaços.  
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A REFER desenvolve também planos de emergência internos, que garantem a adequada 
eficácia na gestão de qualquer ocorrência que possa gerar uma situação crítica para os 
seus ocupantes (internos e externos), em articulação com as forças de socorro externo. 

Um outro domínio que, em articulação com outras entidades, vem merecendo atenção é 
a defesa da floresta contra incêndios que possam atingir as linhas férreas, ação 
materializada em campanhas de divulgação junto dos agentes ferroviários, dos clientes 
dos operadores ferroviários e dos confinantes com o caminho-de-ferro, tendo em vista o 
controlo dos comportamentos de risco e a minimização de potenciais fontes de ignição e 
de materiais inflamáveis no domínio ferroviário. 

O concelho de Alvito é atravessado pela linha ferroviária do Alentejo que estabelece as 
seguintes ligações: Pinhal Novo - Vendas Novas - Casa Branca - Vila Nova da Baronia - 
Alvito - Beja. 

Além dos acidentes poderem ocorrer por descarrilamento ou choque entre composições 
há ainda os que poderão acontecer por elementos externos, nomeadamente no 
atravessamento das passagens de nível.  

No concelho de Alvito existem 3 passagens de nível georreferenciadas (indicadas na 
cartografia seguinte), uma para peões localizada junto à estação de Alvito, uma 
passagem de nível sem guarda, só com sinalização vertical, localizada entre as estações 
de Alvito e de V. N. da Baronia e por fim uma passagem de nível que se localiza junto à 
estação de V. N. da Baronia, com sinalização vertical e cancelas automáticas. 

Relativamente a esta última importa ressalvar que, caso ocorra um acidente grave ou 
catástrofe que interrompa a circulação automóvel nessa passagem de nível, as 
operações de socorro e/ ou evacuação de vítimas em Vila Nova da Baronia irão ser 
afetadas. Esta situação verifica-se porque só existe mais um acesso automóvel, a viaturas 
provenientes de Alvito, que é efetuado por uma passagem desnivelada que não permite 
a circulação, pelas suas dimensões, a veículos de emergência e socorro, sendo a única 
alternativa a utilização de um percurso mais longo, menos rápido através de um caminho 
vicinal não pavimentado. 
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Figura 45. Acidentes Ferroviários no Concelho de Alvito 
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i) Acidentes com Transporte de Matérias Perigosas 

As mercadorias perigosas correspondem a todas as substâncias, preparações ou objetos 
inflamáveis, tóxicos, corrosivos ou radioativos que podem, por meio de derrame, fuga, 
incêndio ou explosão, provocar situações com efeitos nocivos para o Homem e/ ou para o 
Ambiente. 

Em Portugal o transporte rodoviário de mercadorias perigosas constitui cerca de 10% da 
totalidade das mercadorias transportadas por estrada. Só em veículos-cisterna são 
transportados anualmente cerca de 10 milhões de toneladas. 

Durante o transporte de produtos perigosos, estes encontram-se sujeitos a uma forte 
combinação de fatores adversos, os quais se denominam de riscos. Aquando do 
transporte nas vias de circulação esses fatores podem dever-se a (Freitas, 2003, p. 4): 

 Estado da via: traçado, estado, manutenção, volume de tráfego, acidentes e 
sinalização; 

 Condições atmosféricas; 

 Estado do veículo (falhas nos mecanismos de transporte da mercadoria): 
mecanismos de contenção (embalagem ou tanque) ou de vedação (válvulas ou 
conexões); 

 Experiência do condutor; 

 Fogo ou explosão. 

Da exposição a um ou mais destes fatores, o transporte de produtos perigosos sujeita-se 
ao que se denomina de Incidente Rodoviário com Produtos Perigosos (IRPP). Um IRPP é 
qualquer acontecimento, durante o transporte, que resulte num derrame ou vazamento 
de um material considerado perigoso no eixo rodoviário (Real e Braga, 2000, p. 1). 

De forma a evitar estes incidentes, devemo-nos concentrar em medidas de precaução 
que diminuam os riscos. Os riscos dependem tanto das fontes de perigo como dos 
mecanismos de controlo (também conhecidos por medidas de proteção, salvaguarda), 
sendo diretamente proporcionais aos primeiros e inversamente proporcionais aos 
últimos. Assim sendo, quanto maiores e melhores forem os mecanismos de controlo 
aplicados sobre uma fonte de perigo, menor será a intensidade do risco. Contudo, 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Ocorrências anteriores; 

Câmara Municipal de Alvito; 
CDOS; 

Outras Publicações. 

Áreas industriais; 
Postos de abastecimento; 
Vias de comunicação; 
Perigosidade rodoviária. 
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embora se consiga atingir altos níveis de minimização do risco adjacente ao transporte de 
matérias perigosas, este é impossível de eliminar por completo (Real e Braga, 2000, p. 2). 

Mesmo cumprindo os requisitos de segurança fixados na legislação, o transporte de 
mercadorias perigosas não está isento do risco de acidentes que podem afetar pessoas e 
bens, cuja verificação implica a necessidade de uma intervenção rápida e adequada ao 
tipo de acidente e às características da mercadoria transportada. 

Tal objetivo só será possível com o conhecimento perfeito dessas características e das 
técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro. 

O risco de acidentes no transporte de mercadorias perigosas é função de determinadas 
variáveis que estão ligadas à localização das empresas que as produzem, armazenam e 
comercializam; aos trajetos utilizados; à intensidade de tráfego automóvel; à frequência 
de circulação dos veículos de transporte; às quantidades transportadas e ao perigo 
inerente aos próprios produtos. 

Para além do risco de explosão, o acontecimento iniciador mais comum é a perda de 
contenção da mercadoria, potenciando a sua perigosidade, por exemplo, o contato da 
mercadoria tóxica com o Homem, da mercadoria inflamável com uma fonte de ignição ou 
da mudança de estado físico da mercadoria com mudança das suas propriedades. 

A perda de contenção pode acontecer por degradação do contentor na sequência de um 
acidente rodoviário, incorreta operação das válvulas, ou por ação física interior ou 
exterior, tal como por exemplo, uma ação mecânica, uma ação química, uma ação 
térmica ou uma ação de sobrepressões. 

Em termos gerais os fenómenos perigosos que se manifestam neste tipo de acidentes (a 
sobrepressão e a radiação térmica de explosões, a radiação térmica e fumos nocivos de 
incêndios, a toxicidade de nuvens ou derrames tóxicos, entre outros) têm a capacidade 
de provocar efeitos de grau diverso consoante o tipo de elementos expostos: o Homem, o 
Ambiente ou bens materiais. 

A circulação de veículos transportando matérias perigosas dentro do concelho é um 
perigo potencial e fator de risco. Porém até à presente data não há registo de acidentes 
significativos com este tipo de transporte. 

No que respeita ao concelho de Alvito, as vias de acesso aos postos de combustível, aos  
depósitos de gás e às áreas industriais são aquelas em que se pode assumir que exista 
tráfego de veículos de transporte de mercadorias perigosas, quer por veículos de 
transporte de mercadorias perigosas, quer por veículos de transporte de e para as 
unidades, ou então por camiões cisterna contendo gasóleo ou gasolina para 
abastecimento dos postos de combustível e por camiões cisterna contendo propano 
líquido ou butano líquido para abastecimento dos depósitos de gás do concelho. 
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Face ao exposto, no concelho de Alvito destacam-se as seguintes rodovias: 

 a suscetibilidade a acidentes com transporte de matérias perigosas é elevada na 
EN 258 (Alvito - Vidigueira - Moura - Barrancos) em virtude da intensidade de 
tráfego e ao histórico de ocorrências registado nessa via (ANSR);  

 a suscetibilidade a acidentes com transporte de matérias perigosas é moderada 
na ER 257, ER 383, EM 524, EM 516, e CM 1001 devido à intensidade de tráfego, 
às condições das vias de trânsito, às velocidades praticadas pelos condutores e 
principalmente ao histórico de ocorrências; 

 as vias de suscetibilidade baixa a acidentes com transporte de matérias 
perigosas correspondem às restantes vias do concelho que, apesar de registarem 
alguma intensidade de tráfego, são vias onde as velocidades praticadas são 
menores o que confere menor suscetibilidade à ocorrência de acidentes 
rodoviários e onde não existem registos significativos de ocorrências de acidentes 
com vítimas. 

 
Figura 46. Suscetibilidade de Acidentes no Transporte de Mercadorias Perigosas no Concelho de Alvito 
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Assim, consideramos que a suscetibilidade de acidentes no transporte de matérias 
perigosas no concelho de Alvito aumenta mediante alguns fatores como: 

 a proximidade a áreas industriais - a intensidade de tráfego de matérias 
perigosas  para abastecimento de industrias é maior nas vias de acesso às áreas 
industriais e no interior das áreas industriais do concelho, sendo por isso 
consideradas áreas de maior suscetibilidade; 

 a proximidade a postos de combustíveis e depósitos de gás - os veículos de 
transporte de matérias perigosas têm de percorrer diversas vias rodoviárias para 
abastecerem os postos de combustíveis e depósitos de gás do concelho, 
atravessando por vezes os aglomerados urbanos. Neste sentido consideram-se os 
postos de combustível e os depósitos de gás bem como as principais vias de 
acesso aos mesmos áreas de maior suscetibilidade. 
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j) Acidentes Aéreos 

A existência de aeroportos, aeródromos e heliportos, sejam militares ou civis, numa 
determinada região, implica a existência de risco de acidentes aéreos. O risco é mais 
elevado na área envolvente a estas estruturas decorrente das operações de aterragem e 
descolagem de aeronaves. 

Adicionalmente, o facto de uma região ser sobrevoada por corredores aéreos também 
representa algum risco de acidente aéreo. Contudo, é de registar que a presença próxima 
de aeródromos, bases aéreas e heliportos pode resultar no reforço da capacidade da 
proteção civil, especialmente no que concerne a evacuação rápida de vítimas, operações 
de busca e salvamento e ações de combate a incêndios. 

O aeroporto mais próximo do concelho de Alvito é o Aeroporto de Beja. No concelho não 
existem aeródromos. Os aeródromos mais próximos do concelho são os aeródromos de 
Évora, Faro, Ferreira do Alentejo e de Beja. 

A existência de pistas, aeródromos e aeroportos próximos faz com que se possa antecipar 
a existência de um relativo número de aeronaves a sobrevoar o concelho. De facto, 
apesar de reduzida, existirá alguma probabilidade de acidente de aviação no espaço do 
concelho. 

Note-se que na aviação por VFR (Visual Flight Rules), que é o sistema mais usado pelo tipo 
de aeronaves que utiliza os aeródromos, é permitida a circulação sobre a totalidade da 
área do concelho, desde que as aeronaves se mantenham 300 metros acima das 
povoações e 150 metros acima do restante espaço. No que respeita à navegação por IFR 
(Instrument Flight Rules), sistema utilizado pelos aviões de maior porte/ comerciais, 
constata-se que existem corredores aéreos diretamente sobre a área do concelho. 

As consequências da queda de uma aeronave no concelho de Alvito poderão ser 
extremamente graves, especialmente num cenário de queda de um avião comercial de 
passageiros sobre uma área residencial.  

Num acidente deste género, é expectável a existência de inúmeros mortos e feridos, 
quer entre a tripulação e passageiros da aeronave, quer entre a população que possa ser 
atingida em terra. Os danos materiais serão extremamente avultados e, previsivelmente, 
o nível de resposta da proteção civil exigirá, para além da ativação do PMEPC de Alvito, 
uma ação concertada de âmbito supramunicipal coordenada pelo CDOS, ou mesmo pelo 
CNOS. 
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Figura 47. Espaço Aéreo Inferior 
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k) Colapso de Estruturas 

A probabilidade de colapso de pontes, túneis e outras infraestruturas é maior em 
períodos marcados por precipitação mais abundante e/ ou mais intensa, ocasiões em que 
o perigo de cheia e de ocorrência de movimentos de massa nas vertentes é também 
maior. Deste modo, o colapso de túneis, pontes e outras infraestruturas é suscetível de 
colocar diretamente em risco pessoas e bens, gerando ainda perturbações funcionais 
relevantes, dificultando a resposta das operações de emergência e socorro. 

O colapso de edifícios e estruturas está quase sempre relacionado com o seu estado de 
degradação. Normalmente, este tipo de incidente ocorre em edifícios abandonados e 
desabitados com níveis de degradação avançados. No entanto, estes incidentes também 
podem ocorrer em edifícios habitados e em estruturas com uma manutenção deficiente.  
Perante o estado de degradação avançado, o desmoronamento dos edifícios ou 
estruturas pode ser despoletado por vários processos, entre os quais se destacam os 
pequenos sismos, os estremecimentos provocados por obras nas envolventes, os 
enterramentos e as explosões, etc. 

Para analisar o colapso de estruturas no concelho de Alvito efetuou-se um levantamento 
de campo com o objetivo de proceder à identificação e georreferenciação dos edifícios 
em elevado estado de degradação e que por este motivo possam constituir perigo para 
as pessoas e/ ou dificultar as ações de busca e salvamento devido à obstrução das vias 
pelos destroços. Foi ainda efetuado um levantamento e georreferenciação de todas as 
pontes, túneis e principais barragens existentes no concelho por serem estruturas 
vulneráveis e de extrema importância em operações de proteção civil.  

 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Ocorrências anteriores; Câmara Municipal de Alvito; 

CDOS; 
Levantamento Enhidrica. 

Infraestruturas; 
Uso/ Idade. 
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Figura 48. Edifício em Ruína no Centro de Alvito 

No concelho de Alvito foram considerados vulneráveis os edifícios de habitação que se 
encontram em mau estado de conservação ou em ruína por apresentarem maiores riscos 
de colapso. Estes edifícios encontram-se abandonados e desabitados e apresentam 
níveis de degradação avançados. Perante o estado de degradação avançado destes 
edifícios, o desmoronamento dos mesmos pode ser despoletado por vários processos, 
entre os quais se destacam os pequenos sismos, os estremecimentos provocados por 
obras nas envolventes, as explosões, etc. O colapso destes edifícios pode provocar 
vítimas e/ ou constrangimentos de trânsito, principalmente aqueles que se encontram 
junto às principais vias. 

 
Figura 49. Edifício em Ruína em V. N. da Baronia 

 

As pontes e viadutos do concelho de Alvito constituem estruturas essenciais à circulação 
rodoviária, podendo, em caso de colapso comprometer a eficácia da resposta dos 
Agentes de Proteção Civil perante uma situação de emergência. A georreferenciação 
destas estruturas, efetuada durante o trabalho de campo, permitirá, numa situação de 
emergência, calcular através de um sistema de informação geográfica (SIG) uma nova 
rota (percurso mais curto ou mais rápido) otimizando desta forma as operações de 
socorro e salvamento em caso de colapso de alguma(s) ponte(s). 
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Figura 50.  Ponte no Concelho de Alvito 

 

 
Figura 51. Colapso de Estruturas no Concelho de Alvito 
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l) Cheias e Inundações por Rotura de Barragens 

As barragens são infraestruturas necessárias para uma adequada gestão das águas, 
podendo ser utilizadas para diversos fins, como o controlo de cheias, abastecimento de 
água, irrigação, produção de energia, atividades turísticas, industriais e navegação. No 
entanto, a sua construção pode envolver danos potenciais para as populações e bens 
materiais e ambientais na sua vizinhança. 

Os acidentes/ incidentes mais comuns nas barragens prendem-se com a rotura das 
mesmas, facto que pode originar situações de emergência por causas naturais ou 
antrópicas. 

As causas naturais com maior relevância para a segurança das barragens são os eventos 
excecionais como os sismos intensos, as grandes tempestades, as cheias e os movimentos 
de vertente. Já as causas antrópicas são as que resultam da ação humana, ou seja, 
vandalismos, sabotagens, erros humanos na exploração das barragens ou no decurso do 
seu projeto ou construção (Santos et al., 2007). 

Na análise dos riscos associados às barragens, o estudo das deteriorações que podem 
ocorrer nas barragens e dar origem a incidentes (que afetam a funcionalidade) ou 
acidentes (que afetam a segurança da barragem e do vale a jusante) é essencial. 

Segundo Santos et al. (2007), as principais deteriorações em barragens de betão, estão 
relacionadas com a fundação e com a alteração de materiais. Nas barragens de aterro as 
principais consequências de deterioração são a erosão interna, o galgamento e os 
assentamentos excessivos. No sistema de observação as avarias mais frequentes são a 
deterioração da instrumentação, devida à obstrução de furos e tubagens de observação, 
com a perda ou movimentação, propositada ou acidental, de marcas de nivelamento e 
triangulação, com a corrosão e com as avarias elétricas. A causa mais comum de rotura 
nos órgãos hidráulicos está associada à insuficiência da capacidade de vazão do 
descarregador, sendo de referir também a importância da manutenção adequada da 
operacionalidade dos órgãos hidráulicos e da sua correta operação. Podem ainda ocorrer 
deteriorações na albufeira por escorregamento de taludes, permeabilidade excessiva das 
margens e sedimentação e deteriorações no vale a jusante da barragem, por 
desequilíbrio do leito do rio, degradação e instabilidade das margens e desequilíbrio 
ecológico. 

Qualquer barragem (pública ou privada) que em caso de rotura ponha em perigo mais de 
24 habitantes é obrigada a ter planeamento de emergência, cabendo à APA apresentar a 
lista final das barragens obrigadas a este planeamento. De acordo com a ANPC o distrito 
de Beja é um dos que apresenta maior número de barragens classe 1. 

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil em 2012 não existia 
ainda a nível nacional qualquer plano de emergência externo no âmbito do Decreto-Lei 
n.º 344/2007 de 15 de outubro aprovado. 
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De acordo com o Guia Metodológico para a Produção de Cartografia Municipal de risco e 
para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica de Base Municipal, no que se refere 
em particular ás cheias e inundações por rotura de barragens, para além da 
representação dos elementos indutores, a carta de suscetibilidade incorpora a 
delimitação da área abrangida pelo fenómeno, cuja informação é da responsabilidade do 
operador da barragem. 

Para análise das cheias e inundações no concelho de Alvito por rotura de barragens, 
procedeu-se à representação dos elementos indutores uma vez que não se encontra 
disponível informação acerca da delimitação da área abrangida por cheias e inundações 
por rotura da Barragem do Alvito. Embora não esteja localizada no concelho de Alvito, a 
barragem do Alvito, em caso de rotura ou colapso pode provocar cheias e inundações no 
concelho de Alvito. As referências ao troço afetado pela rotura da barragem provêm dos 
Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas. 

 
Figura 52. Cheias e Inundações por Rotura de Barragens no Concelho de Alvito 

Barragem de Alvito 
A onda de inundação provocada pela rotura da barragem de Alvito, situada na bacia 
hidrográfica do Rio Sado propagar-se-ia numa extensão de cerca de 17 km no vale da 
Ribeira de Odivelas até à albufeira da barragem de Odivelas. Relativamente a esta 
barragem, uma vez que apenas se dispõem do troço afetado pela rotura da mesma e não 
da área inundável não é possível identificar o número de pessoas potencialmente 
afetadas, bem como as infraestruturas e usos do solo. 
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m) Acidentes Industriais 

Os acidentes industriais caracterizam-se fundamentalmente pelo fator surpresa, ao 
contrário dos Riscos Naturais, onde a previsão é possível devido, quer aos períodos de 
retorno, quer à reunião de fatores que podem despoletar a sua manifestação. Os riscos 
tecnológicos e nomeadamente os acidentes industriais têm a sua origem devido a fatores 
antrópicos. A sua mitigação deverá ser efetuada com enfâse em medidas preventivas, 
nomeadamente promovendo uma cultura de segurança capaz de diminuir as 
consequências da sua manifestação. 

As zonas industriais constituem um fator de perigo para a saúde e ambiente, estando 
mais vulneráveis a acidentes como incêndios, explosões e emissões de substâncias 
nocivas à saúde através da libertação de gases ou por derrame. Estes acidentes 
dependem da perigosidade das substâncias existentes. A existência de produtos químicos 
inflamáveis, diluentes, gases, entre outros, decorrentes das atividades exercidas são um 
fator de risco a considerar, pelo perigo que apresentam ao potenciarem a ocorrência de 
acidentes. 

É pois necessário assegurar medidas visando impedir os acidentes ou, quando isso 
acontece, impedir a sua propagação. Por outro lado, é necessário providenciar todos os 
meios materiais e humanos suscetíveis de controlar rapidamente o acidente desde o seu 
início. 

Um acidente grave envolvendo substâncias perigosas é um acontecimento, 
designadamente uma emissão, um incêndio ou uma explosão de graves proporções, 
resultante do desenvolvimento não controlado de processos durante o funcionamento de 
um estabelecimento industrial, que provoque um perigo grave, imediato ou retardado, 
para a saúde humana, no interior ou no exterior do estabelecimento, ou para o ambiente, 
que envolva uma ou mais substâncias perigosas. 

Os estabelecimentos para os quais existe risco de um acidente grave estão abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, que define o regime de prevenção de 
acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a limitação das suas 
consequências para o homem e o ambiente. Este diploma legal transpõe para o direito 
interno a Diretiva n.º 2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro, que altera a Diretiva n.º 96/82/CE (Seveso II), do Conselho, de 9 de dezembro, 
relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvam substâncias 
perigosas, com as alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de setembro. No plano interno, com a 
publicação do Decreto-Lei n.º 254/2007 foram revogados o Decreto-Lei n.º 164/2001, de 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Ocorrências anteriores; 

Câmara Municipal de Alvito 
CDOS. 

Outras Publicações. 

Uso do solo; 
Indústrias e parques industriais; 
Proximidade aos meios de combate. 
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23 de maio e a Portaria n.º 193/2002, de 4 de março. Aplica-se aos estabelecimentos 
onde estejam presentes substâncias perigosas em quantidades iguais ou superiores às 
quantidades indicadas no anexo I ao Decreto-lei. Este estabelece dois níveis de 
enquadramento, em função da perigosidade do estabelecimento, que é determinada pela 
quantidade e tipologia de substâncias perigosas existentes. 

No concelho de Alvito não existem estabelecimentos ao abrigo da Diretiva Seveso II, no 
entanto, a prevenção de acidentes ou incêndios industriais nas restantes indústrias do 
concelho não deve ser descurada, apesar de não haver conhecimento de outras 
indústrias que manuseiem matérias perigosas no concelho de Alvito. 

A inexistência de bocas de incêndio ou a sua inoperacionalidade e o desconhecimento 
dos materiais usados pelas empresas sedeadas no concelho de Alvito apresentam-se 
como as principais dificuldades com que se poderão debater os bombeiros no combate 
aos incêndios.  

Para análise desta temática representou-se cartograficamente as áreas industriais e as 
áreas urbanas e/ ou residenciais/ comerciais por constituírem áreas de elevada 
concentração de pessoas, e os postos de combustíveis e depósitos de gás por serem 
potencialmente indutores de incêndios ou acidentes industriais.  

A suscetibilidade de acidentes industriais é maior no aglomerado populacional da 
freguesia de Alvito pela existência de um posto de abastecimento de combustível e um 
maior número de depósitos de gás (4), visto que na  freguesia de Vila Nova da Baronia 
apenas existe um depósito de gás e um posto de abastecimento de combustível. 

 
Figura 53. Acidentes Industriais no Concelho de Alvito 
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n) Incêndios Urbanos 
 

Os centros urbanos apresentam, na generalidade dos casos, graves riscos em matéria de 
segurança contra incêndios e as consequências da ocorrência de um acidente deste tipo 
podem ser trágicas. 

O risco de incêndio urbano no concelho de Alvito está potenciado devido à conjugação 
de diversos fatores, dos quais se destacam os relacionados com a sua probabilidade de 
ocorrência, com o seu desenvolvimento e propagação e com as dificuldades de 
evacuação e combate. 

 
Figura 54. Edifício Degradado no Concelho de Alvito 

A densidade de edificação, a construção de acrescentos edificados com materiais de má 
qualidade e o decréscimo demográfico que conduziu ao aparecimento de edifícios 
devolutos e degradados são aspetos que potenciam o início de um incêndio. Também a 
afetação de edifícios de habitação a outras utilizações distintas desta e com maior risco 
como, por exemplo, comércio ou pequena indústria, aumenta essa probabilidade. 

 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Ocorrências anteriores; 

Câmara Municipal de Alvito. 
CDOS. 

Outras Publicações. 

Uso do solo; 
Núcleos e aglomerados urbanos; 
Proximidade aos meios de combate. 
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A utilização de garrafas de gás no interior das habitações em deficientes condições de 
ventilação e a existência de instalações elétricas num profundo estado de degradação e 
desadequação aos consumos reais e sujeitas a intervenções sem respeito pelas mais 
elementares regras de segurança, potenciam o início de um incêndio. Finalmente, refere-
se a existência de sótãos onde se amontoam poeiras e objetos que já não são utilizados. 

 
Figura 55. Posto de Venda de Botijas de Gás no Concelho de Alvito 

A propagação do incêndio entre edifícios adjacentes, nomeadamente através das 
coberturas está facilitada nos centros urbanos do concelho de Alvito. Por outro lado, a 
propagação entre edifícios fronteiros com aberturas, por radiação ou ação direta da 
chama e de projeção de faúlhas, é uma realidade dada a proximidade que muitas vezes 
existe entre eles. 

 
Figura 56. Proximidade entre Edifícios no Concelho de Alvito 
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A prevenção de incêndios no concelho é um alvo de grande preocupação por parte do 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Alvito. Estes incêndios causam perdas irreversíveis 
ao nível do património de edifícios quer sob o ponto de vista económico quer cultural, 
perdendo-se muitas vezes a identidade das cidades, as memórias, acrescidos na sua 
grande maioria por perdas de vidas humanas. 

Os edifícios do concelho de Alvito que merecem especial atenção são aqueles que se 
localizam em ruas muito estreitas e com um traçado muito complexo o que dificulta o 
acesso dos veículos dos bombeiros e impede o rápido combate ao incêndio. Para além 
disso, os carros mal estacionados nas vias públicas, sendo estas já normalmente 
estreitas, em caso de incêndio dificultam e/ ou impedem a passagem dos veículos dos 
bombeiros e complicam a chegada aos marcos de incêndio, dificultando o rápido e eficaz 
combate ao incêndio. O fato das viaturas de combate a incêndios não conseguirem 
chegar a um edifício em chamas, torna o edifício mais vulnerável a um incêndio. 

 
Figura 57. Ruas Estreitas no Centro Urbano de Alvito 

Merecem ainda especial atenção, os edifícios em mau estado de conservação e/ ou em 
ruína por apresentarem grandes quantidades de materiais combustíveis no seu interior, 
o que proporciona uma maior e mais rápida propagação do incêndio. Estes edifícios são 
constituídos, na sua grande maioria, por pavimentos, vigas, estruturas de suporte das 
coberturas e caixilharia em madeira, o que torna o edifício no seu interior muito 
vulnerável ao fogo, dificultando o seu controlo. Além do mais, estes edifícios localizam-se 
em zonas de grande densidade de edifícios com afastamentos deficientes entre eles, o 
que proporciona a rápida propagação do incêndio. O simples fato destes edifícios serem 
contíguos e partilharem a mesma parede de empena torna a propagação do incêndio 
mais fácil. 
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Figura 58. Edifício em Mau Estado de Conservação 

Deve ser dada ainda especial atenção às Instalações de Prestação de Cuidados de Saúde 
por aí se poderem encontrar crianças, idosos,  pessoas acamadas e/ ou com mobilidade 
reduzida (Unidade de Cuidados de Saúde Primários, Extensão de Saúde, Lar de Idosos e 
Centros de Dia, etc.).  

 
Figura 59. Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Alvito 
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Os Estabelecimentos Escolares e os Edifícios em Altura (Hotéis, Residenciais, etc.) 
também devem merecer especial atenção, os primeiros, porque concentram um elevado 
número de crianças, os segundos, devido à grande concentração de pessoas (crianças, 
idosos, pessoas com mobilidade reduzida, etc.) e à complexidade que estes edifícios 
apresentam em termos de fuga/ evacuação dos seus ocupantes e de acessos por parte 
dos Bombeiros. 

Por último, importa referir os postos de abastecimento de combustível que constituem 
uma fonte de suscetibilidade apreciável, uma vez que alguns coexistem perto de 
aglomerados urbanos e junto a diversos eixos viários de relevância.  

As regras técnicas relativas à construção e exploração das instalações de armazenamento 
e postos de abastecimento obedecem a regulamentação e legislação específicas 
aplicáveis. Assim, a Portaria n.º 131/2002, com alterações dadas pela Portaria n.º 
362/2005, aprova o Regulamento de Construção e Exploração de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis, com a finalidade de garantir a segurança de pessoas e 
bens – estabelecendo regras, nomeadamente sobre os locais de implantação dos postos, 
as distâncias mínimas a observar em relação a outras infraestruturas e construções, entre 
outras, em especial a proibição da colocação dos postos de abastecimento debaixo de 
edifícios. 

 
Figura 60. Incêndios Urbanos: Zonas e Edifícios Merecedores de Especial Atenção do Concelho de Alvito 
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o) Incêndios Florestais 

Os incêndios florestais constituem uma calamidade, provocando, ano após ano, danos e 
perdas na  maioria  das  vezes  incalculáveis,  como é o património ambiental e a vida, seja  
humana ou animal. 

Este tipo de acidente verifica-se com alguma frequência, facilitado pela existência de 
povoamentos florestais rapidamente consumidos pelo fogo em algumas zonas do 
concelho. A grande pluviosidade que ocasionalmente se verifica, favorece o 
desenvolvimento muito rápido da vegetação no interior dos povoamentos florestais e, 
em contraponto, a existência de elevadas temperaturas médias nas estações quentes 
que, reduzindo a humidade, aumentam consideravelmente o grau e a velocidade de 
combustão da biomassa florestal. Constitui ainda um fator acrescido de risco de 
deflagração de incêndios o facto de poderem ser abandonados nas áreas florestais do 
concelho os desperdícios do abate de árvores que rapidamente se transformam em 
matéria altamente combustível. 

 
Figura 61. Incêndio Florestal 

Variáveis Ponderadas Fontes de Informação 
Histórico de ocorrências; 

Histórico de incêndios florestais (ICNF 
e CDOS). 

Câmara Municipal de Alvito: 
Carta de Ocupação do Solo; 

PMDFCI de Alvito (Rede Viária 
Florestal, Rede de Pontos de Água); 

Bacias de visão: (IGEO). 

Ocupação do solo; 
Declives em graus; 
Grau de combustibilidade; 
Rede viária; 
Bacias de visão; 
Tempo de deslocação dos bombeiros; 
Distribuição dos pontos de água; 
Exposição das vertentes. 
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De acordo com o Caderno Técnico PROCIV n.º 3, Manual de apoio à operacionalização de 
Planos de Emergência de Proteção Civil, deve incluir-se no Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil a carta de risco de incêndio florestal e a carta de prioridades de defesa 
da floresta contra incêndios decorrentes dos Planos Municipais de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios. 

A prevenção é determinante em qualquer estratégia de atenuação dos incêndios 
florestais, constituindo a cartografia de risco de incêndio um contributo importante para 
o sucesso das ações a desenvolver neste domínio. A carta de risco de incêndio poderá ser 
usada como suporte à decisão, orientando assim ações de prevenção e combate, bem 
como ajudando na criação de métodos e táticas para salvaguardar áreas em risco cujo 
potencial de perda (económico e não só) é superior. 

A cartografia de risco de incêndio do Município de Alvito teve por base a metodologia 
desenvolvida pelo ICNF, a qual refere que o Risco resulta do produto que existe entre a 
Perigosidade e o Dano Potencial, resultando a Perigosidade no produto entre a 
Probabilidade e a Suscetibilidade, e o Dano Potencial no produto entre a Vulnerabilidade 
e o Valor Económico. 

O risco de incêndio é representado pela probabilidade e suscetibilidade que a área em 
causa apresenta, acrescida dos valores de risco (vulnerabilidade e valor, se existe ou não 
existe). A probabilidade traduz a verosimilhança de ocorrência anual de um incêndio num 
determinado local, no caso, um pixel de espaço florestal. A probabilidade é calculada com 
base no histórico desse mesmo pixel, representando a percentagem média anual que 
permite avaliar a perigosidade no tempo. 

Já a suscetibilidade de um determinado território, ou de um pixel, expressa as condições 
que esse território apresenta para a ocorrência e potencial de um fenómeno danoso. 
Variáveis lentas que derivam da topografia, como o declive, e ocupação do solo, definem 
se um território é mais ou menos suscetível ao fenómeno, que permite avaliar a 
perigosidade no espaço. 

No que se refere à perigosidade, esta resulta do produto da probabilidade pela 
suscetibilidade. Apresenta o potencial de um território para a ocorrência de incêndios 
florestais, permitindo responder onde existe maior potencial para que o fenómeno ocorra 
e adquira maior magnitude. 

A próxima figura, referente à perigosidade de incêndio florestal, resultou assim da 
multiplicação dos mapas de Probabilidade (Qual a probabilidade de ocorrência do fogo 
neste pixel?) e de Suscetibilidade (Qual o potencial de severidade do fogo neste pixel?). A 
carta de perigosidade de incêndio florestal do concelho de Alvito pretende dar resposta à 
questão “onde tenho maior potencial para que o fenómeno ocorra e adquira maior 
magnitude?”. 
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Analisando a perigosidade de incêndio florestal concluímos que as zonas de perigosidade 
alta e muito alta correspondem essencialmente às zonas mais declivosas do concelho de 
Alvito onde predominam povoamentos de eucalipto, azinheira, sobreiro e pinheiro 
bravo. Das freguesias que compõem o concelho de Alvito, Vila Nova da Baronia é a que 
apresenta maior perigosidade a incêndios florestais, nomeadamente nas proximidades 
do Monte do Valongo, da Herdade de Maria Pires e na Lagoa de Ferreira. 

 
Figura 62. Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal do Concelho de Alvito 

Analisando estatisticamente a frequência relativa de cada classe de ocupação do solo 
(gráfico 19) do concelho de Alvito concluímos que: 

 a classe de predominante é a classe de perigosidade baixa (38,27%); 

 a segunda classe com maior predominância de perigosidade corresponde à classe 
de perigosidade média (34,05%); 

 a terceira classe de perigosidade predominante é a classe de perigosidade baixa 
(20,98%); 

 as classes com menos representatividade no concelho de Alvito correspondem às 
classes de perigosidade alta e muito alta com, respetivamente, 5,08% e 1,62%. 
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Gráfico 19. Frequência Relativa das Classes de Perigosidade de Incêndio Florestal 

O risco é o produto da perigosidade pela vulnerabilidade e valor económico associados, 
sendo que a vulnerabilidade expressa o grau de perda que um elemento em risco está 
sujeito. A vulnerabilidade desses elementos (populações, bens, atividades económicas, 
etc.) designa a sua capacidade de resistência ao fenómeno e de recuperação após o 
mesmo. É contabilizada numa escala de 0 a 1, em que zero (0) significa que o elemento 
não é afetado pelo fenómeno, e um (1) que o elemento é totalmente destruído pelo 
mesmo. O valor económico permite quantificar o investimento necessário para recuperar 
um elemento em função da sua vulnerabilidade. 

Assim, o risco atesta o potencial de perda em função da perigosidade, vulnerabilidade e 
valor económico. Se algum destes elementos subir ou descer, consequentemente o risco 
sobe ou desce respetivamente. O risco existe sempre que haja perigosidade, 
vulnerabilidade e valor económico associados. Quando uma das componentes é 
inexistente o risco é nulo, facto importante que preconiza a sua avaliação para uma 
efetiva gestão do território. 

A figura seguinte apresenta a carta de risco de incêndio florestal do concelho de Alvito 
que nos indica qual o potencial de perda face a este fenómeno. Quando este fenómeno 
passa de uma hipótese à realidade este mapa informa-nos quais os locais onde será maior 
o potencial de perda, estando particularmente indicado para planeamento de ações de 
supressão e para as ações de prevenção quando lido em conjunto com o mapa da 
perigosidade. 

No concelho de Alvito ambas as freguesias detêm áreas com risco de incêndio elevado e 
muito elevado. Da análise da figura seguinte podemos depreender que as áreas de maior 
risco de incêndio florestal localizam-se a norte e noroeste da freguesia de Vila Nova da 
Baronia e a norte, este e nordeste da freguesia de Alvito, apresentando estas áreas de 
maior risco relação direta com os declives mais acentuados. 
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Figura 63. Carta de Risco de Incêndio Florestal do Concelho de Alvito 

Com o objetivo de apoiar a planificação das ações relacionadas com a prevenção e, 
simultaneamente, as ações de vigilância e combate aos incêndios florestais, torna-se 
importante definir níveis de prioridade de defesa a considerar aquando dessas ações. 
Com vista à obtenção da carta de prioridades de defesa, foram considerados e agregados 
diferentes tipos de informação que traduzem a realidade territorial onde se pretende 
implementar as medidas propostas.  

Para tal, seguiu-se a metodologia apresentada no guia metodológico disponibilizado pelo 
ICNF que enuncia como principais critérios o cruzamento da carta de risco de incêndio 
(mais concretamente o risco alto a muito alto) bem como outros elementos não 
considerados no modelo de risco e que apresentem valor social, cultural, ecológico, entre 
outros. 

Os elementos considerados prioritários a defender no concelho de Alvito correspondem 
aos seguintes biótopos de Corine: 

 Albufeira de Odivelas; 

 Alvito; 

 Rede Natura 2000 - Sitio de Interesse Comunitário Alvito-Cuba. 
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Interessa ainda, por motivos históricos e culturais defender, no concelho de Alvito, os 
seguintes pontos de interesse: 

 Centro Histórico de Alvito; 

 Centro Histórico de Vila Nova da Baronia; 

 Capela de Santa Luzia; 

 Capela de São Bartolomeu; 

 Pelourinho de Águas de Peixe; 

 Solar de Águas de Peixe. 

 
Figura 64. Carta de Prioridades de Defesa do Concelho de Alvito 
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p) Degradação e Contaminação de Aquíferos e de Águas Superficiais 

Os acidentes em estabelecimentos industriais, com o transporte rodoviário e de 
mercadorias perigosas ou no transporte de produtos químicos em conduta originam 
derrames de substâncias poluentes, que, por escorrência ou infiltração, podem 
contaminar os recursos hídricos superficiais e/ ou subterrâneos, comprometendo a sua 
utilização por porem em risco a vida de pessoas e/ ou ambiente.  

Em caso de acidente, os danos provocados nos recursos hídricos decorrentes de emissões 
de substâncias perigosas são determinados por inúmeros parâmetros, designadamente 
(Rebelo, A., 2003): 

 As propriedades intrínsecas das substâncias – toxicidade, persistência, 
bioacumulação, solubilidade em meio aquoso, etc.; 

 O comportamento da substância no meio aquático – evaporação, sedimentação, 
diluição, reatividade química, degradação, etc.; 

 As condições físicas do meio hídrico – características físicas e biofísicas da bacia, 
propriedades físico-químicas da água, poluição existente, etc. 

Os riscos associados à contaminação de aquíferos e águas superficiais apresentam duas 
fontes distintas: fontes fixas e móveis. 

Fontes fixas: 

Na degradação e contaminação dos aquíferos e águas superficiais destacam-se como de 
maior risco: 

 Os estabelecimentos abrangidos pelo nível superior de perigosidade do Decreto-
Lei n.º 254/2007, de 12 de julho (que estabelece o regime de prevenção de 
acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e aplica-se aos 
estabelecimentos onde estejam presentes substâncias perigosas em quantidades 
iguais ou superiores às quantidades indicadas no anexo I do mesmo diploma) que 
podem originar risco para os recursos hídricos em caso de acidente; 

 As instalações abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto 
(Prevenção e Controlo Integrados da Poluição - PCIP), que podem originar risco 
para os recursos hídricos em caso de acidente (tendo em conta a toxicidade das 
substâncias envolvidas no processo e potencialmente presentes nas águas 
residuais descarregadas); 

 As grandes instalações de tratamento de águas residuais urbanas (> 10 000 
habitantes eq.); 

 As minas abandonadas. 
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No concelho de Alvito não existem estabelecimentos abrangidos pelo nível superior de 
perigosidade do Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, instalações abrangidas pelo 
Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto (PCIP) nem grandes instalações de tratamento 
de águas residuais urbanas (> 10 000 habitantes). No entanto, no decurso do trabalho de 
campo foram identificadas duas infraestruturas, a fábrica da UCASUL e o Aterro 
Intermunicipal, que pelo tipo de atividade e/ ou matéria prima utilizada podem, em caso 
de acidente grave ou catástrofe, constituir perigo para os recursos hídricos. 

Fontes Móveis 

Como potenciais fontes móveis de degradação e contaminação de aquíferos e águas 
superficiais destaca-se o transporte de mercadorias perigosas. 

De acordo com estatísticas publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística, o trânsito 
rodoviário de mercadorias perigosas em Portugal constitui cerca de 10 % da totalidade de 
mercadorias transportadas. 

O transporte de mercadorias perigosas abrange uma gama de cerca de 60 grupos de 
matérias, com predominância para os combustíveis líquidos (gasolinas, gasóleo e 
fuelóleo) e gasosos (propano e butano), que contribuem estes com cerca de 70 % da 
totalidade do transporte. 

O risco de acidentes no transporte de mercadorias perigosas é função de determinadas 
variáveis que estão ligadas à localização das empresas que as produzem, armazenam e 
comercializam, aos trajetos utilizados, à intensidade de tráfego automóvel, à frequência 
de circulação dos veículos de transporte, às quantidades transportadas e ao perigo 
inerente aos próprios produtos. 

Para além do risco de explosão, o acontecimento iniciador mais comum é a perda de 
contenção da mercadoria, potenciando a sua perigosidade, por exemplo, o contato da 
mercadoria tóxica com o Homem, da mercadoria inflamável com uma fonte de ignição ou 
da mudança de estado físico da mercadoria com mudança das suas propriedades. 

A perda de contenção pode acontecer por degradação do contentor na sequência de um 
acidente rodoviário, incorreta operação das válvulas, ou por ação física interior ou 
exterior, tal como por exemplo, uma ação mecânica, uma ação química, uma ação 
térmica ou uma ação de sobrepressões. 

Não sendo possível caracterizar em pormenor as variáveis que condicionam o risco de 
acidentes no transporte de mercadorias perigosas, identificaram-se, com base em 
Sistema de Informação Geográfica, os pontos de cruzamento entre as vias rodoviárias e 
as principais linhas de água, que em caso de acidente com derrame de substâncias 
poluentes são suscetíveis de ser afetadas e as infraestruturas que pela sua atividade 
possam contaminar os recursos hídricos. 
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O Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril estabelece a obrigatoriedade das empresas 
cuja atividade inclua operações de transporte, de carga ou de descarga de mercadorias 
perigosas nomearem um ou mais conselheiros de segurança para supervisionarem as 
condições de realização desses transportes e respetivas operações de carga e descarga. 
Os relatórios de acidentes no transporte de mercadorias perigosas elaborados pelos 
conselheiros de segurança entre 2001 e 2006, não indicaram a ocorrência de acidentes no 
distrito de Beja (ANPC, 2007). 

A UCASUL é uma unidade fabril que se dedica à secagem de bagaço de azeitona e que 
dispõem de lagoas de armazenagem de bagaço de azeitona e de armazenamento de 
águas residuais. Em caso de acidente grave ou catástrofe os paredões que confinam 
essas lagoas podem romper-se e por escorrência ou infiltração contaminar os recursos 
hídricos. 

O Aterro Intermunicipal, embora localizado fora do concelho de Alvito a sua proximidade 
ao mesmo faz com que seja um fator de risco para os recursos hídricos do concelho de 
Alvito. Um dos problemas dos aterros sanitários consiste na formação de lixiviados  ou 
águas lixiviantes. Estas águas circulam entre os resíduos podendo contrair uma elevada 
carga de poluentes, que são perigosos para a saúde pública e para o meio ambiente. 
Para evitar a infiltração destas águas nos solos e nas águas subterrâneas, o fundo e as 
paredes do aterro sanitário são impermeabilizadas com telas (plástico). Na base do 
aterro é instalada uma rede de drenagem destas águas, de modo a serem conduzidas e 
tratadas numa ETAL (Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes). Apesar de todos os 
cuidados de tratamento enunciados no caso de, por exemplo, ocorrência de um sismo, 
as telas impermeabilizantes podem romper-se  originando a contaminação por 
infiltração dos recursos hídricos.  

A utilização de adubos e pesticidas nas atividades agrícolas constitui também uma fonte 
de poluição dos recursos hídricos, pelo que se devem desenvolver ações de informação 
para os agricultores no sentido de optarem pela utilização de produtos biodegradáveis 
de forma a proteger os recursos hídricos do concelho de Alvito. 

A falta de confiança na água de abastecimento público, a dificuldade de acesso e as 
razões económicas conduzem a população ao consumo regular de água proveniente de 
fontanários, o que constitui uma preocupação das entidades com responsabilidades de 
proteção da saúde pública. A falta de controlo de qualidade da água, ou o desrespeito 
pela indicação de água imprópria para consumo nos fontanários existentes no município 
de Alvito torna-se um fator de risco para a população que não deverá ser descurado. 
Também aqui as ações de informação à população são importantes no sentido de alertar 
a população dos perigos que poderão existir, caso a água não esteja de acordo com os 
padrões de qualidade que o consumo humano exige, como por exemplo a existência de 
bactérias e metais pesados. 
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Figura 65. Degradação e Contaminação de Aquíferos e Águas Superficiais do Concelho de Alvito 
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5.2.  Análise da Vulnerabilidade 

A análise da vulnerabilidade prende-se com "quem" e o "que" vão ser afetados e "com 
que gravidade", no caso de ocorrer um acidente grave, ou uma catástrofe (Caderno 
técnico 3 da ANPC, 2009). 

A cartografia seguinte identifica os elementos expostos no concelho de Alvito em caso de 
ocorrência de acidente grave ou catástrofe. Apesar de não ser possível a identificação de 
todos os elementos apresentados na legenda pela dimensão territorial do concelho e pela 
elevada concentração de elementos expostos essencialmente nos aglomerados urbanos, 
os mesmos podem ser visualizados na cartografia em suporte digital que acompanha o 
plano, através de um sistema de informação geográfica o qual permitirá identificar, 
manipular e atualizar todos os elementos apresentados, já que todos eles se encontram 
georreferenciados. 

 

 
Figura 66. Carta de Elementos Expostos do Concelho de Alvito 
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Movimentos de Massa 

A ocorrência de movimentos de massa pode causar vítimas entre a população, a morte de 
animais, afetar as habitações e obras de arte localizadas no topo, ou no sopé de taludes 
instáveis e com declives acentuados, provocar o corte de estradas dificultando ou 
impedindo temporariamente o acesso às zonas habitadas, danificar ou destruir bens 
imóveis, afetar zonas de solos produtivos, e causar roturas nos sistemas de 
abastecimento de água, de energia e de telecomunicações.  

No concelho de Alvito, os movimentos de vertente podem destruir ou impedir a 
circulação em algumas estradas e caminhos municipais. Não existem escolas ou outros 
equipamentos públicos, nem habitações em zonas de maior suscetibilidade de ocorrência 
de movimentos de vertentes.  

Cheias e Inundações 

As vias rodoviárias que são potencialmente afetadas pelas cheias e inundações são na 
freguesia de Alvito a EN 257 (Alvito - Viana do Alentejo) na freguesia de Alvito e a EN 383 
(Torrão - Vila Nova da Baronia). 

Risco Sísmico 

A vulnerabilidade sísmica reflete a capacidade que um determinado elemento em risco 
tem para resistir, ou para ser afetado, pelo sismo, sendo condicionada pelo nível de 
severidade do fenómeno (Sousa, 2006). As habitações e infraestruturas mais antigas do 
concelho apresentam maior vulnerabilidade. Toda a população do concelho de Alvito está 
vulnerável a este fenómeno natural, especialmente as crianças e os idosos que 
apresentam mobilidade reduzida. A população que habita em edifícios degradados ou em 
mau estado de conservação também está mais vulnerável a este fenómeno. 

Risco de Secas 

A seca é entendida como uma condição física transitória caracterizada pela escassez de 
água, associada a períodos extremos de reduzida precipitação mais ou menos longos, 
com repercussões negativas significativas nos ecossistemas e nas atividades 
socioeconómicas. A sua progressão verifica-se de forma lenta e a sua ocorrência arrasta-
se por um elevado período temporal, podendo atingir grandes extensões superficiais. Os 
elementos vulneráveis às secas correspondem aos aglomerados populacionais que 
constituem o indicador de vulnerabilidade humana. As pessoas idosas são elementos 
mais vulneráveis bem como as pessoas com doenças crónicas. As secas no concelho de 
Alvito poderão originar constrangimentos no funcionamento da comunidade, 
nomeadamente nas escolas, creches, etc. As áreas agrícolas bem como florestais 
constituem igualmente elementos vulneráveis à seca a par do património natural de 
Alvito. 
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Ondas de Calor e Vagas de Frio 

Os impactos na saúde destes fenómenos climáticos extremos são essencialmente 
sentidos pelos grupos mais vulneráveis da população, tais como: 

 crianças nos primeiros anos de vida; 

 pessoas idosas; 

 pessoas com doenças crónicas, cardiovasculares, respiratórias; 

 pessoas acamadas; 

 pessoas obesas; 

 trabalhadores que desempenham funções ao ar livre; 

 pessoas que vivem em casas com más condições, etc. 

Acidentes Rodoviários 

Atualmente, os acidentes rodoviários constituem uma importante preocupação ao nível 
dos riscos tecnológicos. São uma importante causa de vítimas, muitas das quais mortais, e 
cujo número se mantém elevado, apesar de inúmeras campanhas no sentido da redução 
da sinistralidade rodoviária. Na verdade, a maioria dos acidentes rodoviários deve-se a 
erros humanos apenas transpostos para cartografia de risco através da variável 
"ocorrências anteriores". Desse modo, e como a vulnerabilidade se relaciona quase 
exclusivamente com as próprias pessoas envolvidas nos acidentes rodoviários, neste tipo 
de risco tecnológico não são considerados elementos de vulnerabilidade. 

Acidentes Aéreos 

Os elementos vulneráveis associados aos acidentes aéreos correspondem às pessoas, 
habitações, património natural e edificado, etc. que se localizam sobre os principais 
corredores aéreos. A tripulação e os passageiros também constituem elementos 
vulneráveis. 

Acidentes no Transporte de Mercadorias Perigosas 

De acordo com a legislação portuguesa em vigor são consideradas mercadorias perigosas 
as substâncias ou preparações que devido à sua inflamabilidade, ecotoxicidade, 
corrosividade ou radioatividade, por meio de derrame, emissão, incêndio ou explosão, 
podem provocar situações com efeitos negativos para o Homem e para o Ambiente. 
Acidentes ocorridos com o transporte ou com o armazenamento de mercadorias 
perigosas, pelas consequências que podem originar, ao nível da segurança, da saúde e do 
bem-estar das populações, bem como da qualidade ambiental em geral, necessitam de 
atenção especial. 
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A vulnerabilidade relativa a este tipo de risco está associada à população que reside na 
proximidade das vias onde circulam transportes de mercadorias perigosas. No entanto, 
não é só a população que está exposta a este tipo de perigo. Os recursos hídricos, as 
áreas agrícolas, florestais e o património natural do concelho de Alvito também podem 
ser afetados. 

Colapso de Estruturas 

A vulnerabilidade ao colapso de estruturas está diretamente relacionada com a segurança 
da população. Essa vulnerabilidade aumenta quando estão reunidas algumas condições 
que podem provocar um acidente, designadamente: o uso/ idade das infraestruturas, a 
recorrência dos acidentes e o próprio estado de conservação/ manutenção dessas 
estruturas.  

No concelho de Alvito as pessoas que habitam edifícios degradados ou em mau estado de 
conservação constituem elementos vulneráveis. A ocorrência de sismos pode 
comprometer a segurança estrutural de alguns edifícios do concelho de Alvito. 

Cheias e Inundações por Rotura de Barragens 

A rotura de qualquer uma das barragens pode conduzir à libertação repentina de grandes 
volumes de água, tendo como consequência o aumento súbito dos caudais e a formação 
de ondas de inundação potencialmente catastróficas a jusante. Este cenário poderá ter as 
seguintes consequências no concelho de Alvito: 

 Inundações súbitas; 

 Perda de vidas humanas, deslocados e evacuação de pessoas; 

 Desmoronamento de edifícios; 

 Destruição/ danificação de bens e equipamentos; 

 Destruição/ danificação de vias rodoviárias. 

Não estão delimitadas quais as áreas afetadas pela rotura da barragem de Alvito, nem 
qual a população, e ou, infraestruturas afetadas. No entanto é expectável que a rotura da 
barragem do Alvito atinja as áreas, populações e habitações ribeirinhas localizadas no 
troço potencialmente afetado pela rutura da barragem. 

Acidentes Industriais 

Um acidente grave industrial é um acontecimento que envolve emissão de substâncias, 
um incêndio ou uma explosão de proporções graves, resultante de desenvolvimentos 
incontrolados ocorridos durante o funcionamento de um estabelecimento industrial. 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 187 

 

Estes eventos constituem perigo grave, imediato ou retardado, para a saúde humana e/ 
ou para o ambiente. 

Assim sendo, e uma vez que se torna impossível controlar a imprevisibilidade de 
ocorrências de acidentes nas indústrias (que dependem na maior parte dos casos de 
fatores humanos) importa sobretudo definir essas áreas e quais os tipos de atividade 
industrial, de modo a se delimitarem setores onde poderá existir essa suscetibilidade. Por 
outro lado, ao nível da vulnerabilidade, são apontadas as áreas mais suscetíveis a esses 
acidentes, de acordo com variáveis utilizadas na análise de outros tipos de risco 
tecnológico. No concelho de Alvito a vulnerabilidade relativa aos incêndios industriais 
está associada à proximidade da população aos possíveis locais de risco, nomeadamente, 
aos postos de combustível umas vez que se desconhecem indústrias que manuseiem 
matérias que possam por em risco a população. No entanto, não é só a população que 
está exposta a este tipo de perigo. Os recursos hídricos também poderão ser afetados. 

Incêndios Urbanos 

Os incêndios urbanos são uma preocupação para as entidades de proteção civil, na 
medida em que podem pôr em risco a população que utiliza os edifícios para habitação 
ou outros fins. Alguns setores de áreas urbanas podem apresentar maior risco de 
incêndios, devido à maior concentração de edificado e também de população. 

No concelho de Alvito as pessoas mais vulneráveis são as que residem nas zonas mais 
antigas dos aglomerados populacionais. As pessoas que habitam esses edifícios e que 
constituem os elementos humanos expostos, regra geral, são pessoas idosas que 
apresentam mobilidade restrita ou imobilidade total. Os dados do Instituto Nacional de 
Estatística demonstram que a população residente de Alvito está tendencialmente a ficar 
envelhecida, facto que acarreta incalculáveis consequências para a recuperação 
sustentável dos aglomerados antigos, uma vez que embaraça a recuperação do parque 
habitacional, visto que esta camada específica da população não possui meios 
económicos para fazer as respetivas remodelações. 

Deve ser dada especial atenção às instalações de prestação de cuidados de saúde 
(hospitais, unidades de saúde familiar, etc.) por aí se poderem encontrar crianças, idosos, 
pessoas acamadas e/ ou pessoas com mobilidade reduzida. Aos estabelecimentos 
escolares deve ser dada igualmente especial atenção uma vez que são edifícios 
vulneráveis por concentrarem um elevado número de crianças. 

De uma forma geral, os incêndios urbanos poderão originar: 

 feridos graves e mortos; 

 destruição ou danificação de edifícios comerciais e de habitação; 
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 destruição ou danificação de bens materiais devido à ação do fogo e dos meios 
utilizados para o seu combate; 

 destruição de postes de eletricidade e/ ou telefónicos que se encontrem na 
proximidade do incêndio; 

 riscos para a saúde pública e para as forças que se encontram a combater o 
incêndio devido à libertação de fumos tóxicos e ao perigo de queimaduras; 

 riscos para o património histórico, artístico e arquivístico; 

 impedimento da normal circulação rodoviária. 

Os locais mais suscetíveis face à ocorrência de incêndios urbanos são aqueles em que 
existe uma grande continuidade de edifícios de construção antiga, e em que o acesso a 
veículos de combate a incêndios está dificultado, ou impossibilitado (vias estreitas, acesso 
pedonal). Esta suscetibilidade pode ser aumentada no caso de existirem, nos locais, 
equipamentos e infraestruturas críticas, como sejam bombas de combustível, postos de 
distribuição de gás engarrafado e outros com potencial para aumentar o efeito do fogo. 

Incêndios Florestais 

Neste tipo de risco, os elementos expostos que são mais vulneráveis são as pessoas que 
residem em áreas contíguas a áreas florestais de maior risco, bem como as habitações 
mais dispersas. O património florestal do concelho de Alvito também constitui um 
elemento vulnerável e que interessa proteger. Não existem elementos estratégicos, vitais 
e/ ou sensíveis em risco. 

Degradação e Contaminação de Aquíferos e de Águas Superficiais 

A degradação e contaminação de aquíferos e de águas superficiais pode acontecer a 
qualquer momento e com uma periodicidade incerta e aleatória no concelho de Alvito. A 
gravidade associada é residual para a população e moderada a nível socioeconómico. O 
ambiente é um elemento vulnerável devido aos impactes com efeitos a longo prazo. 
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5.3.  Estratégias de Mitigação 

Após a identificação dos riscos naturais e tecnológicos que podem afetar o concelho de 
Alvito, importa agora definir estratégias de mitigação dos mesmos. A identificação dos 
riscos e elementos vulneráveis permite incluir no PDM informação geográfica pertinente 
que poderá ser considerada como condicionante em futuros processos de ordenamento 
do território. 

Constituem estratégias gerais de mitigação de riscos, ao nível do planeamento 
estratégico, no concelho de Alvito as seguintes ações: 

 Atualizar os inventários de meios materiais e humanos que poderão ser ativados 
em caso de emergência; 

 Adquirir equipamentos de apoio; 

 Avaliar os meios humanos disponíveis para operar maquinaria no concelho, de 
modo a garantir que em qualquer altura do ano (ou dia) se encontram disponíveis 
operadores para desenvolver ações de emergência (considerar tanto funcionários 
públicos como privados); 

 Colocar mangueiras nas proximidades das bocas de incêndio em povoações com 
ruas de difícil acesso a viaturas de combate a incêndios, de modo a não só permitir 
às populações dar início ao combate, como a apoiar as ações dos bombeiros em 
caso de necessidade (deste modo diminui-se o tempo para o ataque inicial nas 
povoações mais isoladas); 

 Definir os locais para onde se deverão deslocar imediatamente máquinas de 
desobstrução (retroescavadoras e bulldozers) após a ocorrência de um fenómeno 
catastrófico (definição de locais estratégicos de posicionamento destes meios); 

 Delimitar distâncias de segurança aos estabelecimentos industriais identificados 
como tendo potencial para causar danos humanos no exterior (aconselha-se a 
distância de 100 metros para as indústrias que lidam com substâncias que 
poderão gerar explosões e 50 metros para as restantes); 

 Demolir ou recuperar edifícios em risco de derrocada; 

 Desobstruir os troços dos cursos de água; 

 Disponibilizar informação à população relativamente a medidas de autoproteção e 
comportamentos de risco a evitar; 

 Estabelecer contatos com as entidades que poderão ser chamadas a intervir em 
caso de acidente envolvendo substâncias perigosas (acidentes rodoviários ou 
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industriais), para avaliação de danos potenciais e proposta de medidas de 
recuperação; 

 Estabilizar encostas e vertentes que confinem com vias de circulação e povoações; 

 Identificar as zonas críticas; 

 Manter faixas de segurança ao longo das vias suscetíveis de utilização para 
transporte de mercadorias perigosas (sugere-se que não existam edificações a 
menos de 100 metros destas vias, isto considerando materiais que poderão dar 
origem a explosões); 

 Planear os procedimentos operacionais a adotar face à ocorrência de uma 
situação de emergência (Planos especiais de emergência, etc.); 

 Proceder à identificação dos troços rodoviários do concelho que apresentam 
proteção lateral insuficiente ou degradada e promover a instalação de barreiras 
eficientes (os locais prioritários a considerar são pontes e estradas que confinam 
com vertentes de grande declive); 

 Realizar exercícios de emergência; 

 Restringir o cruzamento de áreas urbanas ou áreas de grande valor ambiental por 
veículos de transporte de matérias perigosas; 

 Ter previstos os meios a enviar para as diferentes povoações do concelho após a 
ocorrência de um acidente grave ou catástrofe que afete de igual modo toda a 
área do concelho (a ocorrência de um fenómeno catastrófico deverá levar a que 
se façam deslocar imediatamente meios para as várias povoações do concelho de 
modo a maximizar os tempos de intervenção). A distribuição de meios deverá ser 
efetuada de acordo com o risco definido para cada local, isto é, o número de 
potenciais vítimas que poderão ocorrer em cada povoação do concelho (analisar 
capítulo referente à análise de riscos); 

 Verter para o ordenamento do território informação relativa à análise de riscos 
(por exemplo, condicionar a construção em locais identificados como contendo 
suscetibilidade elevada de deslizamento de terras ou de inundações e cheias); 

 Serão estabelecidos protocolos de cooperação em termos de cedência de 
equipamentos, de apoio logístico, de comunicações e apoio social entre a Câmara 
de Alvito e diversos agentes de Proteção Civil, Organismos e Entidades de apoio, 
públicos e privados, de modo a potencializar todos os recursos e ações que se 
tornem necessários em caso de acidente grave ou catástrofe. Neste âmbito será 
importante estabelecer protocolos com: 
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 empresas de construção civil, para determinar a existência de 
equipamentos e maquinaria de engenharia e construção civil que poderão 
ser rapidamente mobilizados em caso de emergência; 

 empresas de transporte de passageiros e mercadorias, pois estas poderão 
prestar apoio em diversas atividades de proteção civil em caso de 
emergência; 

 entidades responsáveis por infraestruturas de alojamento e acolhimento, 
de modo a assegurar alojamento temporário às pessoas evacuadas em 
caso de acidente grave ou catástrofe; 

 empresas de combustíveis e lubrificantes, devido à necessidade de 
abastecimento das forças de segurança, socorro, proteção civil, 
emergência médica, máquinas de engenharia e transporte, etc. 

 empresas privadas de saúde, para que em caso de rotura de capacidade 
ou stock dos hospitais públicos se estabeleçam sinergias para auxiliar as 
vítimas de acidente grave ou catástrofe. 

Os protocolos após serem estabelecidos constituirão adendas a este plano, devendo ser 
avaliados em exercícios. 

 

De seguida elencam-se as principais ações estratégicas, para os principais tipos de risco, 
que deverão ser desenvolvidas com vista à sua mitigação: 

a) Movimentos de Massa em Vertente 

Estratégias de Mitigação: 

 Efetuar uma monitorização contínua das vertentes - o acompanhamento das 
zonas de risco permite perspetivar possíveis ocorrências face aos sinais de 
eventuais alterações nas vertentes. 

 Reflorestar as vertentes - a cobertura vegetal desempenha um papel fundamental 
na estabilização das vertentes uma vez que ajuda a fixar o solo. A introdução de 
vegetação de crescimento rápido irá precaver e até diminuir a possibilidade de 
movimentos de vertente. 

 Controlar a drenagem - o controlo da drenagem ajuda a evitar que a água se 
acumule nas vertentes  ou que a mesma atinja grandes velocidades, o que permite 
controlar a saturação de água no solo e os processos de erosão que dão origem 
aos movimentos de massa. 
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 Reformular a ocupação do território - a proibição e/ ou restrição de ocupação de 
zonas com um elevado potencial à ocorrência de movimentos de massa deve ser 
uma premissa no planeamento e ordenamento do território concelhio. 

 Construir muros de retenção - os muros de suporte com sistemas de drenagem 
eficazes reduzem a probabilidade de movimentos de massa. A utilização deste tipo 
de obra de engenharia tem demonstrado bons resultados no controlo de 
movimentos de massa. 

 Aplicação de redes de proteção - as redes de proteção impedem a queda de 
blocos e pequenos fragmentos de rocha, pelo que a sua utilização é uma mais 
valia para a mitigação e prevenção deste tipo de risco. 

 Evitar cortes nas vertentes - qualquer intervenção e alteração na dinâmica natural 
das vertentes pode levar à destabilização das vertentes. Neste sentido deve-se 
evitar qualquer tipo de intervenção que influencie a estabilidade das vertentes. No 
entanto caso seja necessário efetuar algum tipo de intervenção em vertentes, 
devem ser acauteladas todas as condições de segurança e estabilização das 
mesmas para evitar futuros movimentos de massa. 

 Evitar o aumento de carga nas vertentes com grandes pendores - o aumento da 
pressão no topo das vertentes pode acelerar os processos de erosão pelo que 
poderá levar à ocorrência de movimentos de massa. 

 Pregagens - em algumas situações efetuar pregagens para a fixação de camadas 
ao nível rochoso é uma solução bastante eficaz e redutora de ocorrência de 
movimentos de massa e queda de blocos. 

 Estabilização de taludes - a utilização de taludes permite recompor artificialmente 
as condições topográficas e permite estabilizar as encostas. 

b) Cheias e Inundações 

Estratégias de Mitigação 

 Limpeza e desobstrução de sumidouros, valetas e canais de escoamento - a 
limpeza de qualquer canal de escoamento impede a acumulação de águas pluviais. 
Periodicamente deverá proceder-se à limpeza destes canais de modo a evitar 
complicações caso ocorra precipitação. 

 Proibição e restrição de construções em zonas de risco - a urbanização em zonas 
de risco de cheias e inundações deve ser restringida de modo a evitar 
complicações caso este tipo de risco ocorra. 
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 Reflorestação das áreas ardidas - as áreas ardidas têm pouca capacidade de 
retenção de águas pluviais devido à ausência de vegetação. A reflorestação destas 
áreas ajuda a proteger o solo da erosão hídrica e permite um escoamento de 
águas mais eficaz para o subsolo ao mesmo tempo que ajuda a evitar que os 
materiais soltos do solo sejam arrastados para as linhas de água. 

 Monitorização das linhas de água - a monitorização regular dos cursos de água 
permite detetar situações que possam levar à obstrução das mesmas, pelo que 
deverão ser feitas com alguma periodicidade inspeções que permitam detetar 
zonas saturadas de materiais sintéticos decorrentes da poluição das linhas de água 
e zonas saturadas com materiais provenientes da biomassa da floresta. 

 Construção de barragens e diques - as barragens e os diques permitem regularizar 
o caudal dos cursos de água atenuando a amplitude entre caudais máximos e 
mínimos. A utilização destas obras de engenharia tem demonstrado excelentes 
resultados ao longo dos anos, sendo um dos principais métodos utilizados na 
prevenção de cheias e inundações. 

 Aumentar as áreas de prado e floresta ao longo das margens - as áreas de 
floresta e de prado favorecem a infiltração da água no solo. Sendo esta solução 
um método natural com um grau de eficácia bastante satisfatório, a sua utilização 
torna-se menos agressiva do que obras de engenharia. 

c) Sismos 

Estratégias de Mitigação 

 Construções novas - aplicação do regulamento de mecanismos de controlo do 
 processo construtivo e da qualidade sísmica e utilização de novos materiais e 
 componentes para isolamento sísmico e dissipação de energia. 

 Construções antigas - novas técnicas de reparação e reforço dos incentivos à 
 reparação e reforço, evitar que a reparação e o reforço sejam deficientemente 
 projetados e executados. 

 Prevenção - melhorar a resiliência de indivíduos e organizações. 

 Planeamento - melhorar resposta face à ocorrência de um sismo (estudos, 
avaliações e planos). 

 Informar, formar e educar a população - sensibilizar a população para as 
necessidade de adotarem medidas de autoproteção. 
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d) Secas, Ondas de Calor e Vagas de Frio 

Estratégias de Mitigação 

 Previsão e monitorização das condições meteorológicas - a monitorização do 
estado do tempo permite perspetivar fenómenos meteorológicos adversos e 
alertar a população para os eventuais riscos face a esse tipo de fenómeno. 

 Monitorizar o estado de saúde da população - os fenómenos climáticos extremos 
(ondas de calor e/ ou vagas de frio) podem prejudicar a saúde das populações. A 
monitorização do estado de saúde das mesmas permite prevenir eventuais 
complicações de saúde evitando deste modo a necessidade de hospitalização de 
um grande número de pessoas. 

 Transmitir informações à população - face aos fenómenos climáticos extremos é 
fundamental transmitir às populações as possíveis complicações que possam 
surgir face a esse evento e de que forma é que estas se podem proteger. 

e) Acidentes Rodoviários 

Estratégias de Mitigação 

 Intervenções corretivas na rede viária - a correção de determinados eixos viários 
e de determinados pontos críticos, bem como a conservação e manutenção dos 
pisos contribuem para a redução dos acidentes rodoviários. 

 Enquadramento legal e fiscalização - a fiscalização tem um efeito persuasivo nos 
condutores, bem como a aplicação de coimas e sanções aos infratores. A 
fiscalização e o cumprimento do código da estrada são essenciais para a segurança 
dos cidadãos e demais utentes que utilizam as infraestruturas rodoviárias. 

 Informar, formar e educar a população - sensibilizar a população para o 
cumprimento do código da estrada e para as consequências negativas das práticas 
inadequadas podem levar à diminuição do número de acidentes rodoviários. 
Através de campanhas agressivas que demonstrem aos condutores os efeitos 
desastrosos de uma condução descuidada, podemos levar os condutores à 
mudança de comportamentos nas estradas. 

f) Acidentes no Transporte Terrestre de Mercadorias Perigosas 

Estratégias de Mitigação 
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 Restrições à circulação de veículos - existem restrições fixadas por lei à circulação 
de veículos de transporte de matérias perigosas. No entanto as Autarquias têm 
poder para estabelecer restrições especiais à circulação deste tipo de veículos. 
Neste sentido, devem ser impostas restrições, de carácter permanente ou 
temporário no centro da cidade e nos principais aglomerados urbanos de Alvito, à 
circulação de veículos de transporte de matérias perigosas de forma a prevenir 
eventuais acidentes. Deve ser colocada sinalização para informar os condutores 
desse tipo de veículos e quais as alternativas e restrições a que estão sujeitos. 

 Estabelecer corredores preferenciais - devem ser estabelecidos corredores 
preferenciais destinados à circulação de matérias perigosas, de modo a aumentar 
a segurança de pessoas e bens. 

 Faixas de segurança - criação de faixas de segurança ao longo das vias destinadas 
à passagem de matérias perigosas, restringindo a sua densidade populacional. 

 Técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro - os acidentes com 
matérias perigosas devem ser intervencionados de forma eficiente de modo a 
minimizar os impactos dos mesmos. 

g) Colapso de Estruturas 

Estratégias de Mitigação 

 Avaliação da segurança - a prevenção de colapso de estruturas consiste em 
procedimentos que se deveriam efetuar com regularidade com o intuito de se 
verificar a segurança da estrutura. A prevenção deste tipo de risco de acidentes 
pode ajudar a salvar vidas. 

 Reparação/ reforço - as deficiências existentes nos edifícios devem ser 
colmatadas com obras de recuperação e reforço dos mesmos para evitar o 
colapso. 

 Demolição - caso não seja possível recuperar a estrutura deve-se proceder à 
demolição da mesma para evitar acidentes. 

 Proibição de construção - a construção de edifícios e estruturas deve ser interdita 
em áreas suscetíveis à ação das ondas de inundação, provenientes de rotura total 
ou parcial de barragens. 

h) Cheias e Inundações por Rotura de Barragens 

Estratégias de Mitigação 

 Avaliação da segurança - a prevenção de colapso de barragens consiste em 
procedimentos que se deveriam efetuar com regularidade com o intuito de se 
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verificar a segurança da estrutura. A prevenção deste tipo de risco de acidentes 
pode ajudar a salvar vidas. 

 Proibição de construção - a construção de edifícios e estruturas deve ser interdita 
em áreas suscetíveis à ação das ondas de inundação, provenientes de rotura total 
ou parcial de barragens. 

i) Acidentes Industriais 

Estratégias de Mitigação 

 Formação e educação para a segurança - a realização de campanhas de 
sensibilização e ações de formação na área de segurança contra incêndios levam à 
adoção de medidas de proteção por parte dos cidadãos e por parte das entidades 
empregadoras. Neste ponto, torna-se importante incutir uma cultura de 
prevenção e segurança à população-alvo. 

 Engenharia de segurança - a forma de conceção, construção e utilização de 
edifícios pode  influenciar na ocorrência e/ ou na maior ou menor resistência dos 
mesmos face ao fogo. A adoção de medidas de engenharia de segurança influi na 
probabilidade de ocorrência de incêndio e na diminuição da dimensão do mesmo. 

 Investigação das ocorrências - a investigação das ocorrências permite adquirir 
conhecimentos que posteriormente serão úteis para prevenir novas ocorrências. 
Neste sentido, o estudo das causas de ignição e a forma como o incêndio 
progrediu podem fornecer respostas para uma prevenção futura mais eficaz. 

 Fiscalizações de segurança - as fiscalizações periódicas aos edifícios para 
comprovar a implementação de medidas de prevenção e proteção do risco de 
incêndio garantem a atualização e o cumprimento das normas básicas de 
segurança. 

 Planeamento de emergência - o sucesso das medidas de intervenção só será 
eficaz caso exista uma cultura de planeamento prévio que estabeleça os 
procedimentos a adotar em caso de emergência. 

j) Incêndios Urbanos 

 Formação e educação para a segurança - a realização de campanhas de 
sensibilização e ações de formação na área de segurança contra incêndios levam à 
adoção de medidas de proteção por parte dos cidadãos. Neste ponto, torna-se 
importante incutir uma cultura de prevenção e segurança à população-alvo. 

 Engenharia de segurança - a forma de conceção, construção e utilização de 
edifícios pode  influenciar na ocorrência e/ ou na maior ou menor resistência dos 
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mesmos face ao fogo. A adoção de medidas de engenharia de segurança influi na 
probabilidade de ocorrência de incêndio e na diminuição da dimensão do mesmo. 

 Investigação das ocorrências - a investigação das ocorrências permite adquirir 
conhecimentos que posteriormente serão úteis para prevenir novas ocorrências. 
Neste sentido, o estudo das causas de ignição e a forma como o incêndio 
progrediu podem fornecer respostas para uma prevenção futura mais eficaz. 

 Fiscalizações de segurança - as fiscalizações periódicas aos edifícios para 
comprovar a implementação de medidas de prevenção e proteção do risco de 
incêndio garantem a atualização e o cumprimento das normas básicas de 
segurança. 

 Planeamento de emergência - o sucesso das medidas de intervenção só será 
eficaz caso exista uma cultura de planeamento prévio que estabeleça os 
procedimentos a adotar em caso de emergência. 

 Avaliação da segurança - a prevenção de colapso de estruturas consiste em 
procedimentos que se deveriam efetuar com regularidade com o intuito de se 
verificar a segurança da estrutura. A prevenção deste tipo de risco de acidentes 
pode ajudar a salvar vidas. 

 Reparação/ reforço - as deficiências existentes nos edifícios devem ser 
colmatadas com obras de recuperação e reforço dos mesmos para evitar o 
colapso. 

 Demolição - caso não seja possível recuperar a estrutura deve-se proceder à 
demolição da mesma para evitar acidentes. 

k) Incêndios Florestais 

Estratégias de Mitigação 

 Implantação de pontos de água - a construção de novos pontos de água 
localizados em zonas estratégicas e a beneficiação de alguns pontos já existentes 
irá facilitar a intervenção e o abastecimento dos meios de combate a incêndios. 

 Silvicultura preventiva - estão estudadas várias técnicas de silvicultura preventiva 
de modo a alterar a estrutura da massa florestal e consequentemente dificultar a 
propagação do fogo. Devem ser utilizadas algumas técnicas como: 

 limpeza de matos e redução do material combustível; 

 construção de aceiros; 

 utilização de fogo controlado; 
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 poda e desbaste; 

 compactação do combustível. 

 Criação de sistemas de vigilância - a deteção precoce dos incêndios é importante, 
por isso importa reforçar os meios de vigilância com mais pontos de vigia, mais 
patrulhamento e se possível utilizar sistemas automáticos de deteção. 

 Construção e manutenção de caminhos florestais - os caminhos florestais têm 
duas funcionalidades: funcionam como acesso dos meios terrestres de combate a 
incêndios e como corta fogos. A manutenção dos caminhos existentes e a 
construção de novos caminhos irão influenciar positivamente o combate aos 
incêndios. 

 Criação de faixas de descontinuidade ao longo das redes viárias e dos 
aglomerados populacionais - a diminuição da carga de combustível  e o aumento 
da descontinuidade vertical e horizontal dos povoamentos florestais minimizam a 
ignição e propagação do fogo. 

 Ações de sensibilização - sensibilizar e alertar a população sobre a importância da 
floresta, bem como informar a população sobre o modo como estes devem 
intervir nas suas propriedades florestais são ações que têm revelado alguns 
efeitos positivos. 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

 Queimadas - a realização de queimadas só é permitida fora do período crítico e 
após licenciamento, sendo necessária a presença de técnico credenciado em fogo 
controlado ou, na sua ausência, de equipa de bombeiros ou equipa de sapadores 
florestais;  

 Lançamento de foguetes - durante o período crítico é proibida a utilização de 
fogo-de-artifício;  

 Utilização de fósforos e cigarros - durante o período crítico ou sempre que haja 
um elevado risco de incêndio é proibido fazer fogo de qualquer espécie, incluindo 
fumar, nos espaços florestais, nas vias que os delimitam ou os atravessam;  

 Fogueiras - é proibido, nos espaços rurais, durante o período crítico, fazer fogo de 
qualquer espécie, incluindo a realização de fogueiras para lazer ou recreio e para a 
confeção de alimentos, bem como a utilização de equipamentos de queima e 
combustão destinados à iluminação e ou confeção de alimentos;  

 Piqueniques - é proibida a realização de piqueniques com uso do fogo para 
confeção ou aquecimento de alimentos;  
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 Apicultura - durante o período crítico, as ações de fumigação ou desinfestação em 
apiários não são permitidas, exceto se os fumigadores estiverem equipados com 
dispositivos de retenção de faúlhas;  

 Linhas elétricas - as linhas elétricas que atravessam espaços florestais deverão 
providenciar a gestão do combustível numa faixa que abranja a área da projeção 
vertical das linhas e mais uma faixa adjacente de cada lado, de largura não inferior 
a 10 metros;  

 Máquinas ou equipamentos de motor de combustão - é obrigatório que as 
máquinas de combustão interna ou externa, utilizadas em áreas florestais, 
estejam equipadas com dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e 
dispositivos tapa chamas nos tubos de escape;  

 Chaminés - sugere-se a instalação de dispositivos de retenção de faúlhas, como 
uma simples rede de malha adequada. 

l) Degradação e Contaminação de Aquíferos e de Águas Superficiais 

Estratégias de Mitigação 

 Restrições à circulação de veículos - existem restrições fixadas por lei à circulação 
de veículos de transporte de matérias perigosas. No entanto as Autarquias têm 
poder para estabelecer restrições especiais à circulação deste tipo de veículos. 
Neste sentido, devem ser impostas restrições, de carácter permanente ou 
temporário nos aglomerados populacionais de Alvito, à circulação de veículos de 
transporte de matérias perigosas de forma a prevenir eventuais acidentes. Deve 
ser colocada sinalização para informar os condutores desse tipo de veículos e 
quais as alternativas e restrições a que estão sujeitos.  

 Estabelecer corredores preferenciais - devem ser estabelecidos corredores 
preferenciais destinados à circulação de matérias perigosas, de modo a aumentar 
a segurança de pessoas e bens. 

 Faixas de segurança - criação de faixas de segurança ao longo das vias destinadas 
à passagem de matérias perigosas, restringindo a sua densidade populacional. 

 Técnicas de intervenção adequadas às ações de socorro - os acidentes com 
matérias perigosas devem ser intervencionados de forma eficiente de modo a 
minimizar os impactos dos mesmos. 

 Contenção de áreas afetadas - criação de faixas de contenção de áreas afetadas e 
limpeza de áreas contaminadas. 
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6. Cenários 
Para compreender os problemas e a gravidade de potenciais situações de acidente grave 
ou catástrofe no concelho de Alvito foram estabelecidos cenários para os diferentes 
riscos que podem ocorrer no concelho. Neste sentido, serão identificadas as principais 
prioridades face ao cenário estabelecido e as atribuições fundamentais de cada entidade 
interveniente. 

Movimentos de Massa em Vertentes 

Cenário 

Ocorreu um deslizamento de terras numa encosta do concelho de Alvito. Foram atingidas 2 habitações. 
As vias de acesso estão bloqueadas. Não existem mortos nem feridos. 

 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

INEM - Coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar; 
- Montagem de posto médico avançado. 

Bombeiros Voluntários de 
Alvito 

- Busca e salvamento de vítimas; 
- Colaboração na evacuação da população com mobilidade reduzida. 

GNR 

- Evacuação da população; 
- Controlo de acesso às zonas afetadas; 
- Informação relativa a itinerários alternativos; 
- Abertura de corredores de emergência. 

IPSS e Agrupamento de 
Escolas 

- Fornecimento de alimentação à população evacuada e às forças de 
intervenção; 
- Disponibilização de instalações para diversos fins. 

Câmara Municipal de Alvito 
- Desobstrução de vias de comunicação; 
- Colaboração na evacuação das populações; 
- Apoio às forças de intervenção no âmbito das suas competências. 

Hospitais e ULSBA - Reforço de meios humanos. 
Delegado Concelhio de 

Saúde 
- Inspeção à área afetada; 
- Recomendações de caráter sanitário. 

Juntas de Freguesia - Receção e encaminhamento de voluntários. 
Instituto da Segurança 
Social - Serviço Local - Realojamento e apoio económico às vítimas. 

Órgãos de Comunicação 
Social - Divulgação de comunicados. 

EDP, PT, Operadoras 
Móveis - Corte e reparação dos respetivos serviços. 

Operadores de Transportes 
Públicos - Colaboração no transporte de populações evacuadas. 

 

 Busca e salvamento de vítimas; 
 Estabilização de emergência de vertentes; 
 Corte de serviços; 
 Desobstrução de acessos; 
 Evacuação das populações em risco; 
 Montagem de postos de triagem e abrigos de 

emergência. 

Medidas Prioritárias 
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Medidas de Reabilitação 
 Remover os destroços; 
 Estabilizar as vertentes; 
 Efetuar obras de proteção; 
 Prestar apoio económico e psicológico às vítimas; 
 Proceder ao realojamento de deslocados; 
 Proibir ou restringir a ocupação de zonas de elevada perigosidade. 

Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de movimentos de massa em vertentes apresenta um 
risco baixo (gravidade residual e probabilidade baixa). 

 

Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Cheias e Inundações 

Cenário 

Durante várias horas ocorreu precipitação intensa. A barragem estando na máxima capacidade foi 
obrigada a abrir as comportas. As águas atingiram algumas povoações. Algumas habitações foram 
alagadas. Existem 2 pessoas desaparecidas. 

 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

INEM - Coordenar todas as atividades de Saúde em ambiente pré-hospitalar; 
- Montagem de posto médico avançado. 

Bombeiros da Voluntários 
de Alvito 

- Busca e salvamento de vítimas; 
- Colaboração na evacuação da população com mobilidade reduzida; 
- Bombeamento de água dos locais inundados. 

GNR 

- Evacuação da população; 
- Controlo de acesso às zonas afetadas; 
- Proceder ao corte de estradas afetadas pela inundação; 
- Informação relativa a itinerários alternativos; 
- Abertura de corredores de emergência. 

IPSS e Agrupamento de 
Escolas 

- Fornecimento de alimentação à população evacuada e às forças de 
intervenção; 
- Disponibilização de instalações para diversos fins. 

Câmara Municipal de 
Alvito 

- Desobstrução de vias de comunicação; 
- Colaboração na evacuação das populações; 
- Apoio às forças de intervenção no âmbito das suas competências. 

Hospitais e ULSBA - Reforço de meios humanos. 

Delegado Concelhio de 
Saúde 

- Inspeção à área afetada; 
-Estabelecimento de locais de depósito de vítimas mortais e locais de 
sepultamento de emergência; 
- Recomendações de caráter sanitário. 

Juntas de Freguesia - Receção e encaminhamento de voluntários. 
Instituto da Segurança 
Social - Serviço Local - Realojamento e apoio económico às vítimas. 

Órgãos de Comunicação 
Social - Divulgação de comunicados. 

EDP, PT - Corte e reparação dos respetivos serviços. 

 

 

 

 

 Medidas de combate e proteção; 
 Operação dos sistemas de armazenamento, 

regularização e controlo de cheias; 
 Evacuação das populações em perigo; 
 Proceder ao abrigo temporário das populações 

evacuadas; 
 Serviços de apoio às vítimas; 
 Bombeamento da água dos locais inundados. 

Medidas Prioritárias 
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Medidas de Reabilitação 
 Ajudar nas necessidades imediatas à população afetada pelo desastre; 
 Reconstruir edifícios e infraestruturas afetadas; 
 Proceder à recuperação e regeneração urbana e das atividade económicas; 
 Limpar e desobstruir as áreas afetadas; 
 Rever as atividades de gestão de cheias por forma a melhorar o planeamento e a ação face a 

futuros acontecimentos; 
 Proibir ou restringir a ocupação de zonas de elevada perigosidade. 

Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de cheias e inundações apresenta um risco moderado 
(gravidade moderada e probabilidade média). 

 

Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Ondas de Calor 

Cenário 

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que a onda de calor que tem fustigado o Alentejo se 
vai agravar. A escassez de água já se faz notar. Existem problemas no abastecimento de água e a 
situação está a ficar incomportável para as pessoas mais vulneráveis. 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

INEM - Coordenar todas as atividades de Saúde em ambiente pré-hospitalar; 
- Montagem de posto médico avançado. 

Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

- Abastecimento de água à população; 
- Colaboração na evacuação da população com mobilidade reduzida; 
- Prevenção de incêndios. 

GNR - Evacuação da população; 
- Manutenção da ordem pública. 

IPSS e Agrupamento de 
Escolas - Disponibilização de instalações para diversos fins. 

Câmara Municipal de 
Alvito 

- Identificação de abrigos climatizados; 
- Colaboração na evacuação das populações para os abrigos climatizados. 

Hospitais e ULSBA 
- Identificação, localização e monitorização dos grupos mais vulneráveis 
(idosos, crianças, etc.); 
- Recomendações à população. 

Delegado Concelhio de 
Saúde 

- Controlo da qualidade da água para consumo; 
- Recomendações de caráter sanitário. 

Juntas de Freguesia - Receção e encaminhamento de voluntários; 
- Identificação de abrigos climatizados. 

Órgãos de Comunicação 
Social - Divulgação de comunicados. 

Operadores de 
Transportes Públicos - Colaboração no transporte de populações evacuadas. 

 

Medidas de Reabilitação 
 Proceder à vigilância da qualidade da água para consumo; 
 Assegurar o regresso das pessoas evacuadas para os abrigos; 
 Avaliar a eficácia das medidas adotadas. 

Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de ondas de calor apresenta um risco moderado 
(gravidade reduzida e probabilidade média-alta). 

 

 Assegurar a distribuição e disponibilidade de água 
potável; 

 Monitorizar os grupos de risco; 
 Evacuar as pessoas mais vulneráveis para locais 

climatizados; 
 Divulgar conselhos e recomendações à população. 

Medidas Prioritárias 
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Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Vagas de Frio 

Cenário 

As temperaturas desceram drasticamente e prevê-se que as condições meteorológicas se agravem. 
Várias pessoas estão isoladas. Existem estradas cortadas, problemas no fornecimento de energia e 5 
pessoas desaparecidas. É necessário evacuar pessoas para abrigos climatizados.  

 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

INEM - Coordenar todas as atividades de Saúde em ambiente pré-hospitalar; 
- Montagem de posto médico avançado. 

Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

- Busca e salvamento de vítimas; 
- Evacuação das pessoas mais vulneráveis; 
- Prestar apoio a grupos mais vulneráveis (pessoas isoladas, idosos, 
crianças, etc.). 

GNR - Proceder ao corte de estradas e reencaminhamento de trânsito; 
- Coordenar o trânsito nas zonas de maior risco devido à neve e ao gelo. 

IPSS e Agrupamento de 
Escolas 

- Distribuição de agasalhos à população mais necessitada; 
- Apoio logístico às forças de intervenção e à população evacuada; 
- Disponibilização de instalações para diversos fins. 

Câmara Municipal de 
Alvito - Mobilização de meios para proceder à limpeza da neve. 

Hospitais e ULSBA; 
Delegado Concelhio de 

Saúde 

- Identificação, localização e monitorização dos grupos de risco (crianças, 
idosos, sem abrigo, etc.). 

Órgãos de Comunicação 
Social - Divulgação de comunicados. 

EDP, PT - Reparação dos respetivos serviços. 
Operadores de 

Transportes Públicos - Colaboração no transporte de populações evacuadas. 

 

Medidas de Reabilitação 
 Proceder à limpeza da neve; 
 Assegurar as condições básicas de segurança e conforto à população; 
 Restabelecer a normal circulação; 
 Proceder à limpeza e desobstrução das áreas afetadas; 
 Proibir ou restringir a ocupação de zonas de elevada perigosidade. 

Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de vagas de frio apresenta um risco baixo (gravidade 
reduzida e probabilidade baixa). 

 Distribuição de agasalhos à população mais 
vulnerável; 

 Monitorizar grupos de risco; 
 Evacuação de pessoas em perigo para abrigos 

climatizados; 
 Manter as condições de segurança de circulação 

rodoviária (limpeza de neve); 
 Assegurar a existência de geradores nos serviços e 

infraestruturas consideradas essenciais. 

Medidas Prioritárias 
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Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Sismos/ Colapso de Estruturas 

Cenário 

Ocorreu um sismo de intensidade VII na escala de Mercalli no município. Grande parte dos edifícios 
antigos colapsaram. Existem várias pessoas feridas, várias desaparecidas e várias mortes. Probabilidade 
de ocorrência de réplicas. 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

INEM - Coordenar todas as atividades de Saúde em ambiente pré-hospitalar; 
- Montagem de posto médico avançado. 

Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

- Busca e salvamento de vítimas; 
- Colaboração na evacuação da população com mobilidade reduzida; 

GNR 
- Controlo de acesso às zonas afetadas; 
- Informação relativa a itinerários alternativos; 
- Abertura de corredores de emergência. 

IPSS e Agrupamento de 
Escolas 

- Fornecimento de alimentação à população evacuada e às forças de 
intervenção; 
- Disponibilização de instalações para diversos fins. 

Câmara Municipal de 
Alvito 

- Desobstrução de vias de comunicação; 
- Colaboração na evacuação das populações; 
- Apoio às forças de intervenção no âmbito das suas competências. 

Hospitais e ULSBA - Reforço de meios humanos. 

Delegado Concelhio de 
Saúde 

- Inspeção à área afetada; 
- Estabelecimento de locais de depósito de vítimas mortais e locais de 
sepultamento de emergência; 
- Recomendações de caráter sanitário. 

Juntas de Freguesia - Receção e encaminhamento de voluntários; 
Instituto da Segurança 
Social - Serviço Local - Realojamento e apoio económico às vítimas. 

Órgãos de Comunicação 
Social - Divulgação de comunicados. 

EDP, PT - Corte e reparação dos respetivos serviços. 
Operadores de 

Transportes Públicos - Colaboração no transporte de populações evacuadas. 

IPMA - Divulgar comunicados relativos à monitorização sísmica. 
 

Medidas de Reabilitação 
 Proceder à remoção de destroços; 
 Estabilizar as vertentes; 
 Reparar as estruturas; 
 Efetuar obras de proteção; 
 Prestar apoio económico e psicológico às vítimas; 
 Proceder ao realojamento de deslocados. 

 

 Estabilização de emergência de vertentes e estruturas; 
 Busca e salvamento de vítimas; 
 Montagem de um posto de triagem e de posto médico 

avançado; 
 Evacuar populações;  
 Montar abrigos de emergência; 
 Informar a população da probabilidade de réplicas. 

Medidas Prioritárias 
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Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de sismos apresenta um risco moderado (gravidade 
moderada e probabilidade média). 

 

Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Acidentes Rodoviários 

Cenário 

Ocorreu um choque em cadeia devido ao nevoeiro que se fazia sentir no momento. Existem 5 vítimas 
mortais e 4 feridos graves. Algumas vítimas permanecem encarceradas. 

 

 

 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

- Reconhecimento; 
- Eliminação de eventuais fontes de ignição; 
- Estabilização; 
- Abertura de acessos; 
- Cuidados pré-hospitalares; 
- Criação de espaço; 
- Extração. 

INEM 
- Garantir às vítimas a pronta e correta prestação de cuidados de saúde; 
- Transporte assistido das vítimas para o hospital; 
- Articulação com as diversas unidades hospitalares. 

GNR 

- Controlar o acesso à zona de sinistro; 
- Proceder ao reencaminhamento do tráfego de modo a não interferir com 
a mobilidade dos meios de intervenção; 
- Abertura de corredores de emergência. 

 

Medidas de Reabilitação 
 Proceder à remoção de destroços e das viaturas; 
 Efetuar a limpeza do pavimento; 
 Prestar apoio psicológico às famílias das vítimas; 
 Efetuar campanhas de sensibilização. 

Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de acidentes rodoviários apresenta um risco moderado 
(gravidade moderada e probabilidade média). 

 

 

 

 Reconhecimento; 
 Eliminar eventuais fontes de ignição; 
 Estabilização; 
 Abertura de acessos; 
 Cuidados pré-hospitalares; 
 Criação de espaço; 
 Extração ou desencarceramento de vítimas; 
 Transporte de vítimas para as unidades de saúde. 

Medidas Prioritárias 
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Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Incêndios Urbanos 

Cenário 

Ocorreu um incêndio num edifício devoluto no centro de Alvito. Devido à elevada carga de combustível 
os edifícios adjacentes correm perigo. É necessário proceder à evacuação da população dos edifícios 
para a rua. 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

- Reconhecimento; 
- Definição da zona a evacuar; 
- Estabelecimento de meios de ação; 
- Colaboração na evacuação da população com mobilidade reduzida; 
- Ataque e proteção. 

INEM 
- Garantir às vítimas a pronta e correta prestação de cuidados de saúde; 
- Transporte assistido das vítimas para o hospital; 
- Articulação com as diversas unidades hospitalares. 

GNR 

- Controlar o acesso à zona de sinistro; 
- Proceder ao reencaminhamento do tráfego de modo a não interferir 
com a mobilidade dos meios de intervenção; 
- Abertura de corredores de emergência; 
- Evacuação da população na zona definida pelo COS. 

Câmara Municipal, Junta 
de Freguesia e Instituto 

da Segurança Social - 
Serviço Local 

- Apoio logístico às forças de intervenção e às populações evacuadas. 

 

Medidas de Reabilitação 
 Proceder à remoção de destroços; 
 Efetuar a limpeza do pavimento; 
 Prestar apoio psicológico às famílias das vítimas; 
 Proceder à reparação ou demolição do edifício. 

 

Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de incêndio urbano apresenta um risco moderado 
(gravidade moderada e probabilidade média). 

 

 

 

 Reconhecimento; 
 Salvamento de vítimas; 
 Estabelecimento dos meios de ação; 
 Ataque e proteção; 
 Evacuação da população; 
 Rescaldo. 

Medidas Prioritárias 
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Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Acidentes Industriais 

Cenário 

Ocorreu uma explosão numa empresa. Devido à elevada carga de material combustível, os armazéns 
mais próximos correm perigo. É necessário proceder à evacuação das pessoas para áreas mais seguras. 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

- Reconhecimento; 
- Definição da zona a evacuar; 
- Estabelecimento de meios de ação; 
- Colaboração na evacuação da população com mobilidade reduzida; 
- Ataque e proteção. 

INEM 
- Garantir às vítimas a pronta e correta prestação de cuidados de saúde; 
- Transporte assistido das vítimas para o hospital; 
- Articulação com as diversas unidades hospitalares. 

GNR 

- Controlar o acesso à zona de sinistro; 
- Proceder ao reencaminhamento do tráfego de modo a não interferir com 
a mobilidade dos meios de intervenção; 
- Abertura de corredores de emergência; 
- Evacuação da população na zona definida pelo COS. 

Câmara Municipal, Junta 
de Freguesia e Instituto 

da Segurança Social - 
Serviço Local 

- Apoio logístico às forças de intervenção e às populações evacuadas. 

 

Medidas de Reabilitação 
 Proceder à remoção de destroços; 
 Efetuar a limpeza do pavimento; 
 Prestar apoio psicológico às famílias das vítimas; 
 Proceder à reparação e demolição do edifício. 

Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de incêndio industrial apresenta um risco moderado 
(gravidade moderada e probabilidade baixa). 

 

 

 

 Reconhecimento; 
 Salvamento de vítimas; 
 Estabelecimento dos meios de ação; 
 Ataque e proteção; 
 Evacuação da população; 
 Rescaldo. 

Medidas Prioritárias 
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Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Acidentes com o Transporte de Mercadorias Perigosas 

Cenário 

Ocorreu uma colisão entre um autocarro e um veículo cisterna de transporte de matérias perigosas. Há 
um grande número de vítimas. Existe derramamento de matérias perigosas e há várias linhas de água 
nas imediações. Não é possível socorrer todas as vítimas devido à matéria perigosa.  Foi ativado o 
PMEPC de Alvito. 

 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

- Identificação da matéria perigosa; 
- Suprimir fontes de ignição; 
- Socorro às vítimas; 
- Parar o derrame, se houver meios para o fazer; 
- Impedir o derrame para as linhas de água. 
 

INEM 
- Garantir às vítimas a pronta e correta prestação de cuidados de saúde; 
- Transporte assistido das vítimas para o hospital; 
- Articulação com as diversas unidades hospitalares. 

Delegado Concelhio de 
saúde - Inspeção à área afetada. 

GNR 

- Controlar o acesso à zona de sinistro; 
- Proceder ao reencaminhamento do tráfego de modo a não interferir com 
a mobilidade dos meios de intervenção; 
- Abertura de corredores de emergência; 
- Evacuação da população e isolamento da área afetada. 

Empresa Responsável 
pelo Transporte 

- Dar o apoio necessário para o controlo da ocorrência; 
- Enviar técnicos especialistas para prestarem informações técnicas; 
- Proceder à trasfega e remoção da matéria perigosa; 
- Limpeza da zona afetada. 

Grupo de Comunicações, 
SMPC e Órgãos de 

Comunicação Social 
- Difusão de avisos à população e medidas de autoproteção. 

 

Medidas de Reabilitação 
 Efetuar a remoção de destroços; 
 Proceder à limpeza do pavimento; 
 Restabelecer a circulação; 
 Inspecionar a área afetada. 

 

 

 Identificação da matéria perigosa; 
 Evacuação e isolamento da área de sinistro; 
 Apenas elementos da equipa de intervenção devidamente 

equipados podem aceder à zona de sinistro; 
 Suprimir fontes de ignição; 
 Prestar socorro às vítimas assim que existam condições de 

segurança; 
 Estancar o derrame; 
 Impedir que as linhas de água sejam contaminadas. 

Medidas Prioritárias 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 217 

 

Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de acidente com transporte de mercadorias perigosas 
apresenta um risco moderado (gravidade moderada e probabilidade média-baixa). 

 

Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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Incêndios Florestais 

Cenário 

Uma vaga de incêndios está a afetar o concelho de Alvito. Existem populações e bens em perigo. Várias 
estradas estão cortadas e há necessidade de evacuação da população.  

 

 

 

 

Entidades Intervenientes Principais Atribuições 

Bombeiros Voluntários 
de Alvito 

- Primeira intervenção; 
- Proteção dos locais que apresentam maior risco; 
- Combate ao incêndio; 
- Estabelecer a estrutura de comando; 
- Rescaldo e vigilância. 

INEM - Coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar; 
- Transporte para as unidades de saúde adequadas. 

GNR 

- Evacuação da população; 
- Controlo de acesso às zonas afetadas; 
- Informação relativa a itinerários alternativos; 
- Abertura de corredores de emergência. 

IPSS 
- Fornecimento de alimentação à população evacuada e às forças de 
intervenção; 
- Disponibilização de instalações para diversos fins. 

Câmara Municipal - Colaboração na evacuação das populações; 
- Apoio às forças de intervenção no âmbito das suas competências. 

Juntas de Freguesia - Receção e encaminhamento de voluntários. 
Órgãos de Comunicação 

Social - Divulgação de comunicados. 

EDP, PT, Operadores de 
Redes Móveis - Corte e/ ou reparação dos respetivos serviços. 

Operadores de 
Transporte Públicos - Colaboração no transporte de populações evacuadas. 

ICNF - Medidas de intervenção para extinção do incêndio; 
- Fornecimento de informação de caráter técnico e científico. 

 

Medidas de Reabilitação 
 Vigiar a área ardida; 
 Proceder ao realojamento de deslocados; 
 Assegurar o regresso das populações evacuadas; 
 Prestar apoio económico e psicológico às vítimas; 
 Controlar a erosão e regeneração do ecossistema florestal na área ardida. 

 

 

 Proteção dos locais que apresentam maior risco (aglomerados 
populacionais; infraestruturas socialmente relevantes; áreas 
florestais sensíveis; áreas de maior risco de propagação do 
incêndio);  

 Evacuação das populações em perigo;  
 Mobilização dos recursos necessários;  
 Coordenação das entidades envolvidas;  
 Proceder ao abrigo temporário das populações evacuadas.  
 

Medidas Prioritárias 
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Matriz de Risco 

O cenário descrito, bem como a situação de referência ao nível da caracterização de risco, 
leva-nos a considerar que o risco de incêndio florestal apresenta um risco elevado 
(gravidade moderada e probabilidade elevada). 

 

Probabilidade 
Elevada Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo Risco extremo 

Probabilidade 
média-alta Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
média-baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado Risco elevado Risco extremo 

Probabilidade 
Baixa Risco baixo Risco baixo Risco 

moderado 
Risco 

moderado Risco elevado 

 Gravidade 
Residual 

Gravidade 
reduzida 

Gravidade 
moderada 

Gravidade 
acentuada 

Gravidade 
crítica 
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7. Cartografia 
A cartografia produzida seguiu as orientações do guia Metodológico para a Produção de 
Cartografia de Risco e para a Criação de Sistemas de Informação Geográfica de Base 
Municipal (ANPC) e encontra-se inserida no corpo do texto de modo a facilitar a análise 
dos riscos. 

Toda a informação geográfica que sustenta o PMEPC encontra-se disponível em formato 
digital (CD) e pode ser visualizada, editada e atualizada com recurso a um Sistema de 
Informação Geográfica. 
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Secção III 

1. Inventário de Meios e Recursos 
Bombeiros Voluntários de Alvito 

Tipo de Meios Quantidade 
Ambulâncias de Socorro (ABSC) 2 
Ambulâncias de Transporte de Doentes (ABTD) 2 
Ambulância de Transporte Múltiplo (ABTM) 2 
Veículos Pesados de Combate a Incêndios Florestais (VFCI) 2 
Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios Florestais (VLCI) 1 
Veículo Tanque de Grande Capacidade - Abastecimento (VTGC) 1 
Veículo de Socorro e Assistência Tático - Desencarceramento (VSAT) 1 
Veículo de Comando Tático (VCOT) 1 
Veículo de Transporte de Pessoal Tático (VTPT) 1 
Veículo com Equipamento Técnico de Apoio (VETA) 1 

 

Câmara Municipal de Alvito 
Tipo de Meios Quantidade 
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2. Lista de Contatos  

CONTATOS 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL SERVIÇO/ 
FAX CORREIO ELETRÓNICO 

Presidente da 
Câmara 

António João 
Feio Valério 962 106 421  presidente@cm-alvito.pt 

Vice-presidente Joaquim Manuel 
Marrocate Aires 962 106 440  vice.presidente@cm-alvito.pt 

Comandante 
Operacional 

Municipal 

Dinis Manuel 
Pinto 963 084 959  dpinto@sapo.pt 

Encarregado de 
Obras 

Municipais 

Eng.º. David 
Ramos 963 160 473  david.ramos@cm-alvito.pt 

Comandante dos 
Bombeiros 

Voluntários de 
Alvito 

Comandante 
António 

Fernando 
Penedo Piteira 

967 025 522  
bvalvito-comando@sapo.pt 

 

2º Comandante 
dos Bombeiros 
Voluntários de 

Alvito 

Joaquim 
Branquinho 

 
917 345 946  Jbalvito10@hotmail.com 

Adjunto dos 
Bombeiros 

Voluntários de 
Alvito 

Luís Carrarrão 961 281 433  bvalvito-adjunto@sapo.pt 

Comandante do 
Posto da G.N.R 

Alvito 

Comandante 
Rita 961 193 111 284 485 115 

284 485 560 CT.bja.beja.palv@gnr.pt 

Delegado de 
Saúde     

Diretor do 
Unidade de 
Cuidados de 

Saúde Primários 

Dr. João Pina 
Manique  284 480 020 

284 480 020 csalvito@ulsba.min-saude.pt 

Unidade Local 
de Saúde do 

Baixo Alentejo, 
EPE - Hospital 
José Joaquim 

Fernandes 

  284 310 200 
284 322 747 ca@ulsba.min-saude.pt 

Instituto da 
Segurança Social 

- Serviço Local 

Dra. Fernanda 
Matias 962 504 034 284 480 070 Fernanda.m.matias@seg-social.pt 

Presidente da 
Junta de 

Freguesia de 
Alvito 

Dinis Manuel 
Pinto 963 084 959 284 485 282 

284 485 282 jfdalv@gmail.com 

Presidente da 
Junta de 

Freguesia de Vila 
Nova da Baronia 

Agostinhos José 
do Ó Mira 968 465 974 

284 475 159 
284 475 465 
284 475 158 

jfbaronia@mail.telepac.pt 
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CONTATOS 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL SERVIÇO/ 
FAX CORREIO ELETRÓNICO 

Agrupamento de 
Escolas Rui Figueiredo 962 693 113 284 485 131 

284 485 202 
ruivassalofigueiredo@gmail.com 
secretaria.aecalvito@gmail.com 

Rodoviária do 
Alentejo (Beja) 

Manuel José 
Alves Barão 939 373 184 284 313 620 geral@rodalentejo.pt 

Águas Públicas 
do Alentejo   284 101 100 

284 101 199 geral@aqda.pt 

Comando 
Distrital de 

Operações de 
Socorro 

Comandante 
Victor Cabrita 

 
SALOP 

961480435 

284313050 
284313054 

 
284311150 
284323765 

cods.beja@proviv.pt 
 

salop.beja@prociv.pt 
 

Estradas de 
Portugal, SA 

Delegação de 
Beja 

Eng.º Luís Melo 967095355 284 311 460 
284 325 007 drbja@estradasdeportugal.pt 

REFER   211 022 000 
211 021 719 ci@refer.pt 

Agrupamento de 
Escuteiros 918 - 

Alvito 
   cne.escuteiros918alvito@gmail.com 

 

ORGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL SERVIÇO/ FAX CORREIO ELETRÓNICO 
Jornal Correio 

Alentejo   286 328 417 geral@correioalentejo.com 

Jornal Diário do 
Alentejo   

284 310 164 
284 310 165 
284 240 881 

jornal@diariodoalentejo.pt 

Rádio Voz da 
Planície   284 311 330 

284 321 446 radio@vozdaplanicie.pt 

Rádio Pax António Lúcio  284 325 011 antoniolucio@radiopax.com 
 

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL - IPSS 

ENTIDADE NOME TELEMÓVEL SERVIÇO/ FAX CORREIO ELETRÓNICO 
Santa Casa da 

Misericórdia de 
Alvito 

António Bento 968 933 859 284 485 193 
284 485 159 misericordiaalvito@sapo.pt 

Centro Social e 
Paroquial de vila 
Nova da Baronia 

  284 475 115 
284 475 115 cspvnb@sapo.pt 
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3. Modelos de Relatórios e Requisições 
Relatórios 

Permitem aos órgãos de coordenação operacional e à direção e comando dos diversos 
agentes, entidades e organismos de cooperação avaliar a situação e a sua evolução, 
conferindo maior capacidade de controlo das situações. 

Para o efeito utilizar-se-ão: 

a) Relatório Imediato de Situação 

Têm origem nos agentes de intervenção e destinam-se aos órgãos ou comandos de 
coordenação operacional dos escalões superiores respetivos. São transmitidos pela via de 
comunicação mais rápida e disponível podendo, atendendo às circunstâncias, ser verbais/ 
cara a cara. 

b) Relatórios de Situação Geral 

Podem ter origem em qualquer escalão dos meios de intervenção ou do sistema de 
proteção civil e destinam-se aos escalões imediatamente superiores, sendo periódicos, 
com horário previamente estabelecido, ou por solicitação de entidades com competência 
para tal. Em regra devem ser escritos, podendo excecionalmente ser verbais e passados a 
escrito no mais curto espaço de tempo possível. 

c) Relatórios de Situação Especial 

São solicitados pelo diretor do plano a qualquer entidade interveniente e destinam-se a 
esclarecer pontos específicos ou setoriais da situação. 

d) Relatórios Finais 

Devem ser elaborados pelo diretor do plano e incluir uma descrição da situação de 
emergência ocorrida e das principais medidas adotadas, devendo também aí constar as 
principais lições aprendidas, incluindo os contributos para futuras revisões do Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil. 
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4. Modelos de Comunicados 
Os comunicados para a divulgação pública de avisos e medidas de auto proteção podem 
efetuar-se diretamente à população ou através dos meios de comunicação social. A sua 
divulgação poderá desenrolar-se na fase de pré emergência (sensibilização à população 
para a construção de uma cultura de prevenção e adoção de medidas de auto proteção) 
ou, já na fase de emergência (informação sobre a situação, evolução previsível, e adoção 
das respetivas medidas). 

Os comunicados seguirão o seguinte modelo:  
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5. Lista de Controlo de Atualizações do Plano 
A presente listagem destina-se a identificar, as alterações que forem sendo efetuadas no 
plano (quando se trate de alterações pontuais que não impliquem a substituição total, as 
folhas alteradas/ substituídas arquivar-se-ão a seguir a esta listagem). 

Alteração do Plano 
Referências 

Data Aprovação 
Versão Revisão Alteração 
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6. Lista de Registo de Exercícios do Plano 
A constante realização de exercícios tem como objetivo testar a operacionalidade dos 
planos, manter a prontidão e assegurar a eficiência de todos os agentes de Proteção civil, 
assim como garantir a manutenção da eficácia do plano e das organizações 
intervenientes. Os planos devem ser alvo de exercícios, pelo menos, bienalmente. 

Data/ hora Local Tipo de 
exercício 

Nome do 
exercício Observações 
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7. Lista de Distribuição do Plano 

Bombeiros Voluntários de Alvito 
Guarda Nacional Republicana de Alvito 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 
Autoridade de Saúde Concelhia 
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
Redes Energéticas Nacionais (REN) 
Energias de Portugal (EDP) 
Junta de Freguesia de Alvito 
Junta de Freguesia de Vila Nova da Baronia 
Instituto Nacional de Medicina Legal 
Centro Distrital de Segurança Social 
Polícia Judiciária 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Agrupamento de Escolas de Alvito 
Estradas de Portugal  
Portugal Telecom (PT) e Operadores de Redes Móveis 
Ministério Público 
Operadores de Transportes Públicos 
Rede Ferroviária Nacional (REFER) 
Instituto da Segurança Social - Serviço Local 
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8. Legislação 
 

LEGISLAÇÃO ESTRUTURANTE DE PROTEÇÃO CIVIL 
Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de Maio - Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei 
n.º 134/2006, de 25 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de 
Novembro, que institui o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS). 
Lei orgânica n.º 1/2011, de 30 de Novembro - Transfere competências dos governos 
civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração Pública em 
matérias de reserva de competência legislativa da Assembleia da República. 
Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de Novembro - Transferência de competências dos 
governos civis para outras entidades da Administração Pública civis, estabelece as regras 
e os procedimentos atinentes à liquidação do património dos governos civis e à definição 
do regime legal aplicável aos seus funcionários, até à sua extinção. 
Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto – Lei de Segurança Interna. 
Decreto-Lei n.º 112/2008, de 1 de Julho - Conta de Emergência, que permite adotar 
medidas de assistência a pessoas atingidas por catástrofe ou calamidade. 
Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro – Enquadramento institucional e operacional da 
proteção civil no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de proteção civil 
e competências do comandante operacional municipal. 
Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho - Cria o Sistema Integrado de Operações de 
Proteção e Socorro (SIOPS). 
Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho - Lei de Bases da Proteção Civil. 

 
LEGISLAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 25/2008, de 18 de Julho – 
Critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de 
emergência de proteção civil. 
Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de Outubro – Regulamento de Segurança de Barragens. 
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho – Prevenção de Acidentes Graves com 
Substâncias Perigosas. 
Declaração da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 97/2007, de 16 de Maio – 
Estado de alerta especial para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 
(SIOPS). 
Decreto-Lei n.º 253/95, de 30 de Setembro – Sistema Nacional para a Busca e 
Salvamento Aéreo. 

 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL - Cruz Vermelha 

Decreto-Lei n.º 281/2007, de 7 de Agosto – Aprova o regime jurídico da Cruz Vermelha 
Portuguesa (CVP) e os respetivos estatutos, os quais fazem parte integrante do presente 
decreto-lei. 
Lei n.º 14/2013, de 31 de Janeiro – Regula a atividade de transporte de doentes por 
Corpos de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). 
Decreto-Lei n.º 771/1996, de 31 de Dezembro – Homologa a alteração do regulamento 
geral de funcionamento da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). 
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À AUTARQUIA 
Decreto-Lei n.º 225/2009, de 14 de Setembro - Estabelece as regras referentes à 
concessão de auxílios financeiros às autarquias locais bem como o regime associado ao 
Fundo de Emergência Municipal. 
Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil n.º 25/2008, de 18 de Julho – 
Critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de 
emergência de proteção civil. 
Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro – Define o enquadramento institucional e 
operacional da proteção civil no âmbito municipal, estabelece a organização dos serviços 
municipais de proteção civil (SMPC) e determina as competências do comandante 
operacional municipal. 
Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro - Aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a Lei n.º 
42/98, de 6 de Agosto. 
Lei Orgânica n.º 2/2002, de 28 de Agosto - Lei da estabilidade orçamental. 
Lei n.º 33/1998, de 18 de Julho - Criação dos Conselhos Municipais de Segurança. 
Decreto-Lei n.º 363/88, de 14 de Outubro - Disciplina a concessão de auxílio financeiro 
do Estado às autarquias locais. 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL - GNR 
Despacho n.º 10393/2010, de 22 de Junho de 2010 - Regulamento Geral do Serviço da 
GNR. 
Decreto-Lei n.º 297/2009, de 14 de Outubro -Aprova o Estatuto do Militar da Guarda, 
com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n. 92/2009, de 27 de 
Novembro. 
Lei n.º 63/2007, de 6 de Novembro – Aprova a Lei Orgânica da Guarda Nacional 
Republicana (GNR). É revogado o Decreto-Lei n.º 231/93, de 26 de Junho, com exceção: 
a) dos artigos 29.º e 30.º, cuja revogação produz efeitos com entrada em vigor de uma 
nova lei de segurança interna. 
Portaria n.º 798/2006, 11 de Agosto - São definidos os termos em que se processa a 
coordenação da atividade dos serviços dependentes dos diferentes ministérios no 
âmbito da legislação florestal e ambiental. 
Decreto-Lei n.º 22/2006, de 2 de Fevereiro – Lei Orgânica do Serviço de Proteção da 
Natureza e do Ambiente (SEPNA) e do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro 
(GIPS), da Guarda Nacional Republicana - define os termos da coordenação da GNR na 
estrutura Nacional da Proteção Civil. 

 

ACIDENTES INDUSTRIAIS 
Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho - Estabelece o regime de prevenção de 
acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e de limitação das suas 
consequências para o homem e o ambiente. 
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL - Bombeiros 
Despacho n.º 11535/2010, de 15 de Julho - Alteração ao Regulamento de Especificações 
Técnicas de Veículos e Equipamentos Operacionais dos Corpos de Bombeiros. 
Despacho do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil n.º 20915/2008, de 
11 de Agosto – Regulamento do modelo organizativo dos Corpos de Bombeiros. 
Portaria n.º 571/2008, de 3 de Julho – Serviço Operacional dos Bombeiros Voluntários. 
Portaria n.º 1358/2007, de 15 de Outubro - Equipas de Intervenção Permanente. 
Despacho do Secretário de Estado da Proteção Civil n.º 22396/2007, de 26 de Setembro 
– Força Especial de Bombeiros. 
Lei n.º 32/2007, de 13 de Agosto – Define o regime jurídico das associações 
humanitárias de bombeiros, bem como as regras da sua associação em confederação e 
federações. 
Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de Junho – Define o regime Jurídico dos Corpos de 
Bombeiros. 
Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de Junho – Define o regime jurídico dos Bombeiros 
Portugueses, no Território Nacional. 
Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de Abril - Estabelece o estatuto de pessoal dos 
bombeiros profissionais da administração local. 
Lei n.º 14/2013, de 31 de Janeiro – Regula a atividade de transporte de doentes por 
Corpos de Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). 

 

CHEIAS E INUNDAÇÕES 
Resolução da Assembleia da República n.º 15/2008, de 21 de Abril - Recomendação 
relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações. 
Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro - Lei da Água: medidas de proteção contra 
inundações e cheias; medidas de proteção contra secas; medidas de proteção contra 
acidentes graves de poluição; medidas de proteção contra rotura de infraestruturas 
hidráulicas. 
Decreto-Lei n.º 115/2010 de 22 de Outubro - aprova o quadro para a avaliação e gestão 
dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e indo igualmente ao encontro da 
preocupação relativa à mitigação dos efeitos das inundações, estabelecida na Diretiva n.º 
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro. 

 

LEGISLAÇÃO RELATIVA À REMOÇÃO DE CADÁVERES 
Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 5/2000, de 
29 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 138/2000, de 13 de Julho – Estabelece o Regime 
Jurídico de remoção, transporte, inumação, exumação, transladação e cremação de 
cadáveres, bem como alguns desses atos relativos a ossadas, cinzas, fetos mortos e 
peças anatómicas, e ainda da mudança de localização de um cemitério. 
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INCÊNDIOS URBANOS 
Portaria n.º 773/2009, de 21 de Julho – Procedimento de Registo, na Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, das Entidades que exerçam a atividade de Comercialização, 
Instalação e ou Manutenção de Produtos e Equipamentos de Segurança Contra Incêndio 
em Edifícios. 
Portaria n.º 64/2009, de 22 de Janeiro - Estabelece o regime de credenciação de 
entidades pela ANPC para a emissão de pareceres, realização de vistorias e de inspeções 
das condições de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE). 
Despacho n.º 2074/2009, de 15 de Janeiro, do Presidente da ANPC, conforme previsto 
no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-lei n.º220/2008 de 12 de Novembro - Critérios 
técnicos para determinação da densidade de carga de incêndio modificada. 
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro - Aprova o Regulamento Técnico de 
Segurança contra Incêndio em Edifícios (RT-SCIE). 
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro - Estabelece o Regime Jurídico da 
Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE). 

 

TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS 
Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de Abril – Aprova o regulamento do transporte 
terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem 
jurídica interna a Diretiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de Novembro, e a Diretiva 
n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro. 
Decreto-Lei n.º 138/96, de 14 de Agosto - Transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva n.º 92/3/EURATOM, do Conselho, de 3 de Fevereiro de 1992, e estabelece as 
regras a que devem obedecer a transferência e o reenvio de resíduos radioativos entre 
Portugal e os restantes Estados membros da Comunidade e entre Portugal e Estados 
terceiros, bem como o trânsito por Portugal dos resíduos dessa natureza, desde que os 
mesmos excedam, em quantidade e concentração, os valores fixados no anexo II do 
Decreto Regulamentar n.º 9/90, de 19 de Abril. 

 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 
Resolução da Assembleia da República n.º 56/2005, de 7 de Outubro - Criação de uma 
comissão eventual de acompanhamento e avaliação das medidas para a prevenção, 
vigilância e combate aos fogos florestais e de reestruturação do ordenamento florestal. 
Portaria n.º 1061/2004, de 21 de Agosto - Estabelece o Regulamento do Fogo 
Controlado, bem como define os requisitos dos técnicos habilitados a planear e a exercer 
a técnica de uso do fogo. 
Portaria n.º 1056/2004, de 19 de Agosto – Define o conjunto de manchas, designadas 
por zonas críticas. 
Lei n.º 33/96, de 17 de Agosto – Lei de Bases da Política Florestal Nacional. 
Portaria n.º 341/90, de 7 de Maio - Aprova as normas regulamentares anexas sobre 
prevenção, detenção e combate dos fogos florestais. Cria a Rede Nacional de Postos de 
Vigia e as brigadas móveis de fiscalização, prevenção e vigilância. 

 

 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

 _____________________________________________________ 

246 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 
Despacho n.º 14031/2009, de 22 de Junho (DR n.º 118, Série II) - Aprova o Regulamento 
do Fogo Técnico, que define as normas técnicas e funcionais para a sua aplicação; os 
requisitos para a formação profissional, e os pressupostos da credenciação das pessoas 
habilitadas a planear e a executar fogo controlado e fogo de supressão. 
Decreto-Lei n.º 109/2009, de 15 de Maio - Estabelece o regime jurídico aplicável à 
criação e funcionamento das equipas de sapadores florestais no território continental 
português e regulamenta os apoios à sua atividade. 
Portaria n.º 35/2009, de 16 de Janeiro - Aprova o regulamento de organização e 
funcionamento do dispositivo de prevenção estrutural. 
Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro – Estabelece as medidas e ações estruturais e 
operacionais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 
(republicação e segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho e revoga 
a Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio). 
Portaria n.º 133/2007, de 26 de Janeiro – Define as normas técnicas e funcionais 
relativas à classificação, cadastro e construção dos pontos de água, integrantes das redes 
regionais de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI). 
Portaria n.º 1140/2006, de 25 de Outubro – Define as especificações técnicas em 
matéria de defesa da floresta contra incêndios a observar na instalação e funcionamento 
de equipamentos florestais de recreio inseridos no espaço rural. 
Portaria n.º 1139/2006, de 25 de Outubro - Estabelece as condições a que devem 
obedecer os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de Maio – Aprova o Plano 
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI). 

 

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 
Portaria n.º 1358/2007, de 15 de Outubro – Equipas de Intervenção Permanente. 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 164/2007, de 12 de Outubro – Aprova as 
opções fundamentais da reorganização do modelo de funcionamento do número único 
de emergência 112. 
Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de Março - Aprovação da Lei Orgânica da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil. 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2003, de 8 de Abril – Redefine as condições 
de instalação do SIRESP – Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de 
Portugal - e determina a adoção de várias medidas concretas necessárias à respetiva 
implementação. 
Decreto-Lei n.º 38-B/2001, de 8 de Fevereiro - São criadas linhas de crédito especiais 
com o objetivo de minimizar os danos que, por efeito de condições meteorológicas 
excecionais, sejam sofridos na atividade comercial, industrial e de serviços. 
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10. Glossário 
Transcrevem-se os termos gerais do Glossário da Autoridade Nacional de Proteção Civil, 
utilizados no presente Plano. Para temas específicos consultar os conceitos especiais 
disponível em http://www.prociv.pt/GLOSSARIO/Documents/GLOSSARIO-31_Mar_09.pdf 

112 

Número único para chamadas telefónicas de emergência idêntico em todos os Estados 
Membros da União Europeia. 

ABRIGO 

Instalação adaptada para acolher pessoas vítimas de uma emergência real ou iminente, 
por um período de tempo determinado. 

ACIDENTE 

(1) Evento ou sequência de eventos não planeados, por vezes previsíveis, suscetíveis de 
provocar perdas ou danos humanos, materiais ou ambientais. 

 (2) Evento que requer resposta das entidades normalmente designadas para o efeito, 
através de procedimentos de atuação pré-estabelecidos e rotinados. 

ACIDENTE GRAVE 

É um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no 
espaço, suscetível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o ambiente. 

ACIDENTE NUCLEAR 

Libertação não planeada de radiação que pode ocorrer em instalações nucleares e que 
excede os níveis de segurança estabelecidos internacionalmente. 

ACIDENTE QUÍMICO OU INDUSTRIAL 

Libertação ou derrame não planeado de substâncias químicas perigosas durante a 
produção, o transporte ou o manuseamento das mesmas. 

ACIDENTE TECNOLÓGICO 

Ocorrência súbita e não planeada causada pela atividade humana, que origina danos 
graves no Homem e no ambiente. Pode-se tratar de um acidente químico ou nuclear. 
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AGENTE NBQ OU AGENTE QBR 

Elemento de natureza nuclear, biológica ou química, passível de ser libertado em 
acidentes tecnológicos, ou utilizado em ações militares. 

AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL 

São agentes de proteção civil, de acordo com as suas atribuições próprias os Corpos de 
Bombeiros, os Sapadores Florestais, as Forças de Segurança, as Forças Armadas, as 
Autoridades Marítima e Aeronáutica, o INEM e outros serviços de saúde. 

Para além dos Agentes de Proteção Civil, têm dever especial de cooperação as 
Associações humanitárias de bombeiros voluntários, os Serviços de segurança, o Instituto 
Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, as Instituições de segurança social, as 
Instituições com fins de socorro e de solidariedade, os Organismos responsáveis pelas 
florestas, conservação da natureza, indústria e energia, transportes, comunicações, 
recursos hídricos e ambiente, os Serviços de segurança e socorro privativos das empresas 
públicas e privadas, dos portos e aeroportos. 

Os agentes e as entidades acima referidos, em situação de iminência ou de ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe, articulam-se operacionalmente nos termos do Sistema 
Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) sem prejuízo das suas estruturas 
próprias de direção, comando e chefia. 

ALARME 

(1) Sinal, dispositivo ou sistema que tem por finalidade avisar sobre um perigo ou risco 
iminente. 

(2) Sistema, sinal sonoro e/ ou visual, para aviso e informação da ocorrência de uma 
situação anómala ou de emergência, numa determinada área ou espaço, levada a efeito 
por uma pessoa ou por um dispositivo automático para transmissão de informação. 

ALERTA 

(1) Comunicação que indica aproximação de perigo com iminência inferior à da 
mensagem de Aviso. 

(2) Situação em que o risco de ocorrer uma emergência existe, mas não está iminente, 
pelo que não é necessário dar o alarme. (U.N. 1992, 3) 
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ALERTA, DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

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. 

O ato de declarar a situação de alerta corresponde ao reconhecimento da adoção de 
medidas adequadas e proporcionais à necessidade de enfrentar o grau mais baixo de 
perigo, atual ou potencial (quando inserido numa cadeia com grau crescente de perigo: 
alerta, contingência e calamidade). 

O poder para declarar a situação de alerta, consoante a extensão territorial do acidente 
grave e/ ou catástrofe, é da competência do comandante operacional distrital, precedida 
da audição, sempre que possível, dos presidentes das câmaras municipais dos municípios 
abrangidos. A declaração de situação de alerta pode reportar-se a qualquer parcela do 
território, adotando um âmbito infra municipal, municipal, supramunicipal ou nacional. 

A declaração da situação de alerta menciona expressamente a natureza do 
acontecimento que a originou. 

ALERTA ESPECIAL 

Em determinadas condições de risco ou de emergência as organizações integrantes do 
Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) são colocadas em alerta 
especial. O estado de alerta especial visa intensificar as ações preparatórias para as 
tarefas de supressão ou minoração das ocorrências, colocando meios humanos e 
materiais de prevenção em relação ao período de tempo e à área geográfica em que se 
preveja especial incidência das condições referidas. 

O alerta especial compreende os níveis azul, amarelo, laranja e vermelho, progressivos 
conforme a gravidade da situação e o grau de prontidão que esta exige. 

AMEAÇA 

Evento adverso com potencial para originar um desastre, ao qual se associa determinada 
probabilidade de ocorrência e de magnitude. Uma ameaça pode ser natural, tecnológica 
ou originada pelo Homem. 

AUTOPROTEÇÃO 

Medidas individuais, familiares ou da comunidade, tendentes a prevenir ou a minimizar 
danos humanos, materiais ou ambientais, em caso de desastre. 
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AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL (ANPC) 

Surgiu da reestruturação do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil em 2007. 

Faz parte do sistema de proteção civil tendo por missão planear, coordenar e executar a 
política de proteção civil, designadamente na prevenção e reação a acidentes graves e 
catástrofes, na proteção e socorro de populações e na superintendência da atividade dos 
bombeiros. 

É um serviço central, da administração direta do Estado, de natureza operacional, dotado 
de autonomia administrativa e financeira e património próprio, na dependência do 
membro do Governo responsável pela área da Administração Interna. 

Fazem parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) os Serviços Centrais (Sede), 
onde se inclui o Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) e 18 Comandos 
Distritais de Operações de Socorro 

AVISO 

Comunicação feita por qualquer dos órgãos operacionais do sistema de proteção civil, 
dirigida à população afetada por uma emergência. 

Pretende fornecer informação relacionada com a emergência em causa e sobre as 
medidas de proteção a tomar. 

SISTEMA DE AVISO E ALERTA 

Conjunto organizado de recursos humanos e meios técnicos que tem como funções 
divulgar os procedimentos a adotar por uma população face a situações de perigo e 
manter informada a população da área eventualmente afetada, da iminência, ocorrência 
ou evolução de uma situação de perigo. Este sistema também se destina a assegurar a 
notificação dos serviços e agentes de proteção civil e dos organismos e entidades de 
apoio. 

BOMBEIRO 

Indivíduo que, integrado de forma profissional ou voluntária num corpo de bombeiros, 
tem por atividade cumprir as missões do corpo de bombeiros, nomeadamente a proteção 
de vidas humanas e bens em perigo, mediante a prevenção e extinção de incêndios, o 
socorro de feridos, doentes ou náufragos e a prestação de outros serviços previstos nos 
regulamentos internos e demais legislação aplicável. 

Nos municípios podem existir corpos de bombeiros profissionais (bombeiros sapadores), 
Corpos de bombeiros mistos (bombeiros profissionais e bombeiros voluntários), Corpos 
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de bombeiros voluntários (pertencem a uma associação humanitária de bombeiros) e 
Corpos de bombeiros privativos. 

BUSCA E SALVAMENTO (SEARCH AND RESCUE - SAR) 

Conjunto de operações com a finalidade de localizar e recuperar vítimas de um acidente 
grave ou catástrofe colocando seres humanos e animais a salvo em local seguro e 
adequado. É frequente a utilização de aeronaves, embarcações de superfície, submarinos 
e qualquer outro tipo de equipamento especial, para o socorro, busca e salvamento em 
mar e em terra. 

CADEIA DE COMANDO 

Sequência de ligações por meio das quais se assegura uma resposta hierarquicamente 
adequada, coordenada e tão imediata quanto possível à ocorrência da situação. 

CALAMIDADE, DECLARAÇÃO  DA SITUAÇÃO DE 

Face à ocorrência ou iminência de ocorrência de um acidente grave e/ ou catástrofe, e à 
sua previsível intensidade, a declaração feita em resultado do reconhecimento da 
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. 

O ato de declarar a situação de calamidade corresponde ao reconhecimento da adoção 
de medidas adequadas e proporcionais à necessidade de enfrentar o grau mais elevado 
de perigo, atual ou potencial (quando inserido numa cadeia com grau crescente de 
perigo: alerta, contingência e calamidade). 

A declaração da situação de calamidade é da competência do Governo e reveste a forma 
de resolução do Conselho de Ministros. 

A declaração da situação de calamidade pode reportar-se a qualquer parcela do território, 
adotando um âmbito infra municipal, municipal, supramunicipal ou nacional. 

A resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de calamidade menciona 
expressamente a natureza do acontecimento que originou a situação declarada, o âmbito 
temporal e territorial, a estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a 
disponibilizar, os procedimentos de inventariação dos danos e prejuízos provocados e os 
critérios de concessão de apoios materiais e financeiros. 

CAPACIDADE 

Resulta da combinação de todas as forças e recursos disponíveis, dentro de uma 
determinada comunidade ou organização, que pode reduzir o nível de risco a que está 
exposta ou reduzir os efeitos de um desastre. 
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São diversos os fatores que influenciam a capacidade de prevenção ou preparação para 
emergências: fatores físicos, institucionais (pessoais e coletivos, como por exemplo 
liderança), fatores sócios económicos, entre outros. 

CATÁSTROFE 

É 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 determinadas áreas ou na totalidade do território 
nacional. 

CENÁRIO 

Representação simplificada da realidade com a função de ajudar a compreender os 
problemas e a gravidade dos mesmos. Na área da proteção civil, constitui um elemento 
base de planeamento de emergência no qual se descreve a progressão hipotética das 
circunstâncias e dos eventos. A sua conceção tem por objetivo ilustrar as consequências 
dos impactos, mas especialmente a conceção das decisões e das operações de 
emergência . 

CENTROS DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL (CCO) 

Estruturas de coordenação, criadas no âmbito do Sistema Integrado de Operações de 
Proteção e Socorro (SIOPS), as quais em caso de acidente grave ou catástrofe, ou na sua 
iminência, desencadeiam operações de proteção civil, de harmonia com os planos de 
emergência previamente elaborados, com vista a possibilitar a unidade de direção das 
ações a desenvolver, a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a 
adequação das medidas de carácter excecional a adotar. 

Consoante a natureza do fenómeno e a gravidade e extensão dos seus efeitos previsíveis, 
são chamados a intervir centros de coordenação operacional de nível nacional, regional 
ou distrital, especialmente destinados a assegurar o controlo da situação com recurso a 
centrais de comunicações integradas e eventual sobreposição com meios alternativos 

Os CCO integram representantes das entidades cuja intervenção se justifica em função de 
cada ocorrência em concreto, assim como o Comando Operacional das Operações de 
Socorro através dos Comandos Operacionais da estrutura da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC). 

COMANDANTE DAS OPERAÇÕES DE SOCORRO (COS) 

O técnico, dependente hierarquicamente do Comandante Operacional, de acordo com o 
nível do Posto de Comando Tático instalado no Teatro de Operações, responsável pelas 
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tarefas de ataque, extinção e rescaldo de um incêndio florestal, de acordo com as 
faculdades que lhe são atribuídas pela lei. 

COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CDOS) 

Centro de operações e comunicações para apoio e coordenação de operações de socorro 
no âmbito do distrito. Em cada distrito existe um Comando Distrital de Operações de 
Socorro dirigido pelo Comandante Operacional Distrital (CODIS) o qual reporta 
hierarquicamente ao Comandante Operacional Nacional (CONAC). O CODIS é coadjuvado 
pelo 2.º Comandante Operacional Distrital. 

COMANDO NACIONAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO (CNOS) 

O CNOS é a estrutura de comando de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC). A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dispõe de uma estrutura 
operacional própria, competindo-lhe, nos termos da lei, assegurar o comando 
operacional das operações de socorro e ainda o comando operacional integrado de todos 
os corpos de bombeiros de acordo com o previsto no regime jurídico dos bombeiros 
portugueses. Integram o CNOS o Comandante Operacional Nacional, o 2.º Comandante 
Operacional Nacional e dois adjuntos de operações. 

O CNOS acompanha diariamente a situação e o empenhamento de meios e recursos, a 
nível nacional, em estreita articulação com a Guarda Nacional Republicana (GNR), o 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas (ICNF), a Polícia de Segurança Pública (PSP), as Forças Armadas (FA), 
a Polícia Judiciária (PJ), a Direcção-Geral de Autoridade Marítima (DGAM), o Instituto 
Nacional de Emergência Médica (INEM), a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) e outras 
entidades públicas ou privadas que colaborem nesta matéria, difundindo os comunicados 
que se julguem necessários. 

COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL (CNPC) 

É a estrutura Nacional de coordenação política em matéria de proteção civil. Estão 
atribuídas à Comissão um conjunto de ações de apoio e apreciação das linhas gerais da 
política governamental de proteção civil em todos os serviços da administração, sendo 
também da sua competência a cooperação internacional em matéria de proteção civil. 

Define as diretivas sobre a elaboração de planos de emergência sendo responsável pela 
sua aprovação, assim como pela aprovação de outros documentos estruturantes da 
Proteção Civil Nacional. 

Numa situação de emergência desencadeia as ações previstas nos planos de emergência 
e as que se considerem necessárias face à situação em causa. 
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A Comissão assiste o Primeiro-Ministro e o Governo no exercício das suas competências 
em matéria de proteção civil, nomeadamente em situação de calamidade. 

É presidida pelo Ministro da Administração Interna e dela fazem parte o Presidente da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil, representantes de diversos ministérios, entre 
outras autoridades e organismos com interesse e intervenção ao nível da Proteção Civil. 

COMISSÕES DE PROTEÇÃO CIVIL 

Órgãos de coordenação e de apoio à respetiva Autoridade Política em matéria de 
Proteção Civil, de escalão Nacional, Distrital ou Municipal, responsáveis por desencadear 
as ações previstas nos Planos de Emergência, assegurando a conduta das operações de 
Proteção Civil deles decorrentes. 

COMUNICADO 

Despacho breve contendo informações concretas, relativas a uma ocorrência ou 
operação. Existem tipos diferentes de comunicados, sendo alguns internos destinados aos 
Agentes de Proteção Civil emitidos pelo CNOS, e outros destinados ao exterior para a 
população em geral. 

CONTINGÊNCIA, DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

A situação de contingência pode ser declarada quando, face à ocorrência ou iminência de 
ocorrência de um acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar 
medidas preventivas e ou medidas especiais de reação não mobilizáveis no âmbito 
municipal. 

O ato de declarar a situação de contingência corresponde ao reconhecimento da adoção 
de medidas adequadas e proporcionais à necessidade de enfrentar um grau de perigo, 
atual ou potencial, mais gravoso que a situação de alerta, mas menos gravoso que a 
situação de calamidade (quando inserido numa cadeia com grau crescente de perigo: 
alerta, contingência e calamidade). 

O poder para declarar a situação de contingência, consoante a extensão territorial do 
acidente grave e/ ou catástrofe, é da competência do presidente da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil, precedida da audição, sempre que possível, dos presidentes das 
câmaras municipais dos municípios abrangidos. 

A declaração de situação de contingência pode reportar-se a qualquer parcela do 
território, adotando um âmbito infra municipal, municipal, supramunicipal ou nacional. 

O ato que declara a situação de contingência menciona expressamente a natureza do 
acontecimento que originou a situação declarada, o âmbito temporal e territorial, a 
estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar, os 
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procedimentos de inventariação dos danos e prejuízos provocados e os critérios de 
concessão de apoios materiais e financeiros. 

CORPO DE BOMBEIROS (CB) 

Unidade operacional onde se integram os bombeiros, oficialmente homologada, 
tecnicamente organizada, preparada e equipada para o cabal exercício das missões que 
lhe são atribuídas. 

CRISE 

(1) Situação delicada, em que por circunstâncias de origem interna ou externa, se verifica 
uma rutura violenta da normalidade ou do equilíbrio dinâmico de um sistema, o que 
favorece a sua desorganização e descontrolo. 

(2) As crises envolvem acontecimentos e processos que acarretam ameaça severa, 
incerteza, um resultado desconhecido e urgência…A maioria das crises deixa marcas 
importantes nos indivíduos, organizações e nas próprias nações. As crises podem ter 
diferentes origens, como atos de terrorismo (World Trade Center de Nova Iorque), 
desastres naturais (Furacões Hugo e Andrew na Flórida), acidentes nucleares (Chernobyl), 
acontecimentos revolucionário (Greve Geral em Maio de 1968 em França), crises de 
negócio, e crises de organização. As crises consistem numa série de acontecimentos que 
destroem ou enfraquecem uma condição de equilíbrio e a eficácia de um sistema 
favorecendo o seu descontrolo dentro de um determinado período de tempo. 

DANO 

Perdas humanas (vítimas mortais, feridos, desaparecidos, deslocados), ou perdas 
materiais, ambientais ou funcionais. 

Depende da severidade ou intensidade de um acidente ou evento adverso. 

Os danos classificam-se em: danos humanos, materiais e ambientais. 

Os danos humanos são dimensionados em função do número de pessoas desalojadas, 
deslocadas, desaparecidas, feridas gravemente, feridas levemente, doentes ou vítimas 
mortais. 

Os danos materiais são dimensionados em função do número de edificações, instalações 
e outros bens danificados e destruídos e do valor estimado para a reconstrução ou 
recuperação dos mesmos. 

Os danos ambientais são medidos quantitativamente em função do volume de recursos 
financeiros necessários à reabilitação do meio ambiente. Estes danos são estimados em 
função do nível de: poluição e contaminação do ar, da água ou do solo; degradação, 
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perda de solo agricultável por erosão ou desertificação; desmatamento, queimada e 
riscos de redução da biodiversidade representada pela flora e pela fauna. 

DESALOJADO 

Pessoa obrigada a abandonar, temporária ou definitivamente a sua habitação, na 
sequência de um desastre ou por medida preventiva, a qual carece de abrigo a prover 
pelo Sistema. 

DESASTRE 

(1) Uma perturbação séria do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, 
causando perdas humanas, materiais, económicas e ambientais expressivas que excedem 
a capacidade da comunidade ou sociedade de fazer frente à situação com os seus 
próprios recursos. 

(2) Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo Homem, sobre um 
ecossistema vulnerável, que dão origem a danos humanos, materiais e/ ou ambientais e 
consequentes prejuízos económicos e sociais. 

Um desastre é quantificado através da intensidade dos danos e prejuízos. A intensidade 
de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e o grau de 
vulnerabilidade do sistema afetado. Normalmente o fator decisivo para a intensidade de 
um desastre é o grau de vulnerabilidade do sistema afetado. 

DESLOCADO 

Pessoa que, por motivo de acidente grave ou catástrofe, perseguição política ou religiosa 
ou por outra causa, é obrigada a migrar da região que habita para outra que lhe seja mais 
propícia. 

EMERGÊNCIA 

(1) 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. 

(2) 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. 
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EMERGÊNCIA, GESTÃO DA 

Organização e gestão de recursos e responsabilidades para lidar com todos os aspetos da 
emergência, em particular no que respeita à preparação, resposta e 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. 

EVACUAÇÃO 

Procedimento que consiste na recolha, transporte e alojamento de pessoas e bens, do 
local onde ocorreu ou haja risco de ocorrer um sinistro, para um local seguro. 

EVENTO ADVERSO 

Acontecimento ou ocorrência externa ou interna ao sistema em análise, envolvendo 
fenómenos da natureza, fenómenos tecnológicos ou ações humanas que originam 
distúrbios ou sejam causadores de desastres. 

EXPOSIÇÃO 

(1) Pessoas, propriedades, sistemas, ou funções expostos aos perigos, com consequente 
risco de perda. 

(2) O processo de calcular ou medir a intensidade, frequência e duração de exposição a 
um agente. Idealmente, descreve as fontes, desenvolvimento, magnitude e duração de 
exposição, as características da população exposta e as incertezas na avaliação. 

FENÓMENOS NATURAIS 

Fenómenos com origem na natureza tais como: sismos, erupções vulcânicas, incêndios 
florestais ou inundações. Os fenómenos naturais podem dar origem a desastres ou 
catástrofes naturais. 

INCIDENTE 

(1) Um acontecimento inesperado com potencial para originar danos. 

(2) Episódio repentino que reduz significativamente as margens de segurança sem 
contudo as anular, apresentando por isso apenas potenciais consequências para a 
segurança, levando a uma atualização das bases de dados, mas sem acarretar uma 
revisão dos modelos, das finalidades, das regras e dos valores. 
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INFORMAÇÃO PÚBLICA 

Visa esclarecer as populações sobre a natureza e os fins da proteção civil, consciencializá-
las das responsabilidades que recaem sobre cada instituição ou indivíduo e sensibilizá-las 
em matéria de auto proteção. 

INTENSIDADE 

Medida quantitativa ou qualitativa da severidade de um fenómeno (natural, com origem 
humana ou tecnológica) ocorrido em determinado local. 

MAGNITUDE 

Exprime a grandeza do risco. Conceito introduzido por Charles F. Richter, em 1935, para 
medir a quantidade de energia libertada por um sismo. 

Atualmente existem vários métodos para a determinação da magnitude de um sismo, que 
são no entanto consistentes com a escala de Richter.  

MITIGAÇÃO 

(1) Medidas estruturais e medidas não estruturais empreendidas antes da ocorrência de 
uma ameaça natural, tecnológica ou originada pelo Homem. O objetivo é limitar (eliminar 
ou reduzir) o impacto adverso dessa ameaça na sociedade e no ambiente. 

(2) Conjunto de medidas para limitar o impacto adverso de ameaças (naturais, 
tecnológicas ou originadas pelo Homem) através da redução da vulnerabilidade social, 
funcional ou das estruturas e infraestruturas. 

MONITORIZAÇÃO 

Sistema que permite a observação, medição e avaliação continua do desenvolvimento de 
um processo ou fenómeno, visando garantir respostas adequadas e oportunas. 

OCORRÊNCIA 

Evento que requer a intervenção especializada de equipas de socorro em caso de 
emergência. 

PERIGO 

(1) A ameaça de um evento com potencial para constituir um desastre ou uma catástrofe, 
o qual pode ser representado por uma probabilidade de ocorrência e magnitude do 
fenómeno. 
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(2) Probabilidade de ocorrência de um fenómeno com potencial para gerar danos, 
calculado para um determinado período de tempo e para uma área restrita (ver 
perigosidade). 

PERIGOSIDADE 

(1) Probabilidade associada à ocorrência de um evento potencialmente perigoso, 
considerando um determinado período de tempo e um lugar determinado. 

(2) Também designada por casualidade ou hazard, define-se como a probabilidade de 
ocorrência de um evento extremo causador da falência ou colapso do sistema exposto.  

(3) A probabilidade associada a um evento com potencial para gerar danos humanos, 
causador de vítimas mortais, feridos, danos materiais, disfunções sociais e económicas ou 
a degradação do meio ambiente. 

(4) Para um determinado período de tempo e uma determinada área, o evento 
ameaçador ou a probabilidade de ocorrência de um fenómeno potencialmente 
prejudicial. 

PERÍODO DE RETORNO 

(1) Tempo que decorre em média, entre duas ocorrências de um nível especificado do 
movimento do solo (Parâmetro do sismo que quantifica os seus efeitos no local: 
aceleração; intensidade macro sísmica), para um determinado local. 

(2) Tempo que decorre entre dois acontecimentos sísmicos da mesma grandeza 
(magnitude). 

PLANEAMENTO CIVIL DE EMERGÊNCIA 

(1) Uma atividade pública e privada que se destina à organização e preparação civil dos 
diferentes sectores estratégicos da nação, para fazer face a situações de crise ou de 
tempo de guerra de âmbito nacional e internacional. 

(2) Análise, organização, planificação e coordenação dos recursos disponíveis para as 
fases de mitigação/ preparação/ resposta/ recuperação de situações de acidente grave ou 
catástrofe na comunidade local. 

PLANO DE EMERGÊNCIA 

(1) Documento que reúne as informações e estabelece os procedimentos que permitem 
organizar e empregar os recursos humanos e materiais disponíveis, em situação de 
emergência. Os planos de emergência classificam-se quanto à sua extensão territorial em 
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nacionais, regionais, supradistritais, distritais, supramunicipais ou municipais e quanto à 
sua finalidade em gerais ou especiais. 

(2) O documento que define funções, responsabilidades e procedimentos gerais de 
reação das instituições envolvidas na situação de catástrofe e no qual se estabelecem 
todas as ações necessárias para a salvaguarda da vida humana, proteção de bens e 
recuperação da normalidade tão rápido quanto possível. 

PLANO NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS (PNDFCI) 

O PNDFCI define a estratégia e um conjunto articulado de ações com vista a fomentar a 
gestão ativa da floresta, criando condições propícias para a redução progressiva dos 
incêndios florestais. 

PONTO SENSÍVEL 

(1) Qualquer espaço, infraestrutura ou instalação (pontes, viadutos, fábricas, postos de 
suprimentos etc.), não substituível por outra alternativa, cuja destruição total ou parcial 
ou utilização indevida possa afetar, direta ou indiretamente, de forma permanente ou 
prolongada o funcionamento do Sector a que pertence ou de outros sectores 
estratégicos; o funcionamento dos Órgãos de Soberania; o funcionamento dos Órgãos de 
Segurança Nacional; ou mesmo afetar gravemente o Bem-Estar Social. 

(2) Pontes, viadutos, fábricas, postos de suprimentos, etc., vulneráveis às ações do 
inimigo ou aos desastres, os quais, se destruídos, poderão prejudicar ou retardar as 
operações, ou afetar o esforço de guerra ou de reconstrução da Nação. 

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL 

Em situação de emergência é criado o Posto de Comando Operacional como órgão diretor 
das operações no local da ocorrência destinado a apoiar o responsável das operações na 
preparação das decisões e na articulação dos meios no teatro de operações. 

O Posto de Comando Operacional tem por missões genéricas a recolha e o tratamento 
operacional das informações; a preparação das ações a desenvolver; a formulação e a 
transmissão de ordens, diretrizes e pedidos; o controlo da execução das ordens; a 
manutenção das capacidades operacionais dos meios empregues e a gestão dos meios de 
reserva. 

PREJUÍZO 

Quantificação em termos de valor económico, social e patrimonial de um determinado 
bem, em caso de Catástrofe. Os prejuízos económicos estimados, devem ser comparados 
com a capacidade económica do município afetado ou em termos de Produto Interno. 
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PREVENÇÃO 

(1) Conjunto de medidas destinadas a impedir ou evitar que fenómenos naturais, 
atividades industriais ou outras desenvolvidas pelo homem, possam provocar catástrofes. 

(2) As medidas desenhadas para proporcionar proteção efetiva dos efeitos de uma 
catástrofe. Inclui medidas estruturais como os projetos de engenharia, de legislação sobre 
o uso da terra, água e do ordenamento urbano. 

(3) Atividades essenciais de proteção civil onde se procuram as alternativas conducentes 
a minimizar o risco, quer seja evitando a sua ocorrência quer seja eliminando os danos do 
mesmo. As atividades de monitorização dos riscos e as ações de vigilância, identificação 
das zonas vulneráveis, os sistemas de alerta precoce ou a evacuação de populações em 
áreas ameaçadas, são exemplos de medidas de prevenção. 

PREVISÃO 

(1) A determinação de possíveis ameaças e as condições de vulnerabilidade de uma 
comunidade. 

(2) Ação que se empreende para avaliar os recursos de que se dispõe, com o objetivo de 
definir as medidas necessárias que permitam o uso racional nas ações de contingência. 

PROTEÇÃO CIVIL 

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. 

No quadro dos compromissos internacionais e das normas aplicáveis do direito 
internacional, a atividade de proteção civil pode ser exercida fora do território nacional, 
em cooperação com Estados estrangeiros ou organizações internacionais de que Portugal 
seja parte. 

As atividades de proteção civil exercem-se nos domínios: do levantamento, previsão, 
avaliação e prevenção dos riscos coletivos; Análise permanente das vulnerabilidades 
perante situações de risco; Informação e formação das populações, visando a sua 
sensibilização em matéria de auto proteção e de colaboração com as autoridades; 
Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação de 
socorro e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das 
populações; Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente 
mobilizáveis, ao nível local, regional e nacional; Estudo e divulgação de formas adequadas 
de proteção dos edifícios em geral, de monumentos e de outros bens culturais, de 
infraestruturas, do património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, bem 
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como do ambiente e dos recursos naturais; Previsão e planeamento de ações atinentes à 
eventualidade de isolamento de áreas afetadas por riscos. 

RADIAÇÃO 

Emissão ou transferência de energia na forma de ondas eletromagnéticas ou de 
partículas. 

REABILITAÇÃO 

(1) Fase inicial de reparação dos danos físicos, sociais e económicos, compreendendo as 
ações desenvolvidas após as operações de resposta à catástrofe. 

(2) Etapa que antecede a fase de reconstrução e tem por função restabelecer o 
funcionamento das infraestruturas vitais como a energia, água, rede viária, 
telecomunicações e outros serviços básicos como os de prestação de cuidados de saúde e 
abastecimento de alimentação à população. 

(3) Conjunto de atividades necessárias para reparar danos ou distúrbios causados por 
incêndios florestais ou atividades de supressão de incêndios, e restaurar a capacidade 
biofísica de ecossistemas para as condições preexistentes ou desejadas. 

RECONHECIMENTO 

Em caso de catástrofe, a missão desenvolvida com o objetivo de obter, por observação 
visual ou por outros métodos de deteção, informação acerca dos danos e recursos 
existentes numa determinada área. 

RECONSTRUÇÃO 

Conjunto de ações desenvolvidas após as operações de resposta e de reabilitação das 
infraestruturas colapsadas em consequência da catástrofe. Fase destinada ao 
restabelecimento da comunidade afetada a médio, longo prazo. As ações incluem a 
construção de primeira habitação, restabelecimento total dos serviços e a reparação total 
das condições sociais e económicas daquela comunidade. 

RECUPERAÇÃO 

Conjunto de decisões e ações após a catástrofe, destinadas a restabelecer as condições 
de vida existentes anteriormente à afetação da comunidade. Em simultâneo inclui a 
implementação das mudanças necessárias à redução dos riscos. 

REFORÇO 

Consolidação de estruturas no sentido de as tornar mais resistentes às ameaças naturais. 
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RESGATE 

(1) Operação de emergência em zona afetada por um desastre que consiste na retirada e 
aplicação de suporte básico de vida, com transferência das vítimas da fonte de perigo, 
para uma unidade de saúde adequada aos cuidados de saúde necessários. 

(2) Ação de equipas especiais em missões de emergência para a localização de vítimas em 
ambientes hostis como por exemplo zonas de selva, montanha ou em mar. 

(3) Aplicação de técnicas de estabilização e remoção de vítimas de um acidente ou 
desastre, por se encontrarem encarceradas por estruturas ou veículos (aéreos, terrestres 
ou aquáticos). 

RESPOSTA 

(1) Conjunto de decisões e de ações tomadas durante e depois da catástrofe, que incluem 
o socorro, reabilitação e reconstrução imediatos. 

(2) Etapa do ciclo da catástrofe durante a qual, são postas em funcionamento as ações 
previstas na fase de planeamento de emergência. Estas ações compreendem o socorro, 
as atividades de apoio logístico, assistencial e médica, a avaliação de danos, vistorias, 
desobstrução de vias e reabilitação dos serviços essenciais. 

(3) Fornecimento de ajuda e intervenção durante ou imediatamente após o desastre, 
tendente a salvaguardar a vida humana e a velar pelas necessidades básicas de 
subsistência das populações. 

RISCO 

(1) A possibilidade de ocorrer 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. 

Natural - Quando o fenómeno que produz os danos tem origem na natureza. 

Antrópico - Quando o fenómeno que causa danos tem a sua origem em ações humanas. 

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. 
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(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 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. 

SEGURANÇA 

(1) As condições proporcionadas a pessoas, atividades, instalações ou determinada 
informação, no sentido da proteção contra atos de subversão, terrorismo ou sabotagem. 

(2) Estado de confiança individual ou coletivo, baseado no conhecimento e na aplicação 
de normas de proteção. 

(3) Convicção de que o risco de ocorrer um acidente ou catástrofe foi reduzido em 
consequência da adoção de medidas minimizadoras do risco. 

SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA 

(1) Informação destinada à população em geral, com o objetivo de aumentar os níveis de 
consciência relativamente aos riscos potenciais e às medidas a implementar para reduzir 
a sua exposição à ameaça. 

(2) O processo de informar as populações em geral, contribuindo para a consciência 
pública sobre os riscos existentes e sobre a necessidade de saber como devem agir para 
reduzir ou minimizar o grau de exposição à ameaça. Estas ações são importantes para 
criar uma cultura de segurança e de redução do risco. Aqui se incluem as ações de 
informação pública disseminadas via rádio, televisão, campanhas ou programas escolares 
ou através da motivação do público-alvo para a participação em ações públicas. 

SIMULACRO 

Representação das ações previamente planeadas para enfrentar a catástrofe. 

A sua programação assenta num cenário concebido com base em estudos de análise de 
risco, tendo-se em consideração nestas análises, a probabilidade da ameaça e as 
vulnerabilidades do sistema em teste. 
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Exercício de Simulacro: Representação o mais realista possível, de um desastre provável, 
durante o qual são testadas as normas, os procedimentos, o grau de treino das equipas, o 
planeamento de emergência e outros dados que permitam o aperfeiçoamento das ações 
planeadas. 

SINISTRO 

(1) Grande prejuízo ou dano material. Ocorrência de prejuízo, dano ou perda causado por 
incêndio, naufrágio ou por outra causa. 

(2) Ocorrência de prejuízo, dano ou perda de um bem para o qual se fez uma apólice de 
seguro. 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL 

Conjunto de Serviços e Órgãos do Estado diretamente responsáveis pela execução da 
Política de Proteção Civil aos vários níveis territoriais (Governo, Primeiro-Ministro), pelos 
Agentes de Proteção Civil e pelas entidades públicas e privadas com dever especial de 
colaboração na matéria. 

Integram o Sistema a Autoridade Nacional de Proteção Civil e suas representações 
distritais, os Serviços Regionais, os Serviços Municipais e os Serviços dependentes do 
Sistema da Autoridade Marítima , o Sistema de Busca e Salvamento Aéreo e o Sistema de 
Busca e Salvamento Marítimo. 

SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E SOCORRO (SIOPS) 

(1) Organização de estruturas, normas de atuação e procedimentos que, em situação de 
iminência ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, assegura a direção e 
coordenação do socorro, organizando o teatro de operações articulando sob um 
comando único de operações os agentes de Proteção Civil. 

O SIOPS centraliza a coordenação de operações nos Centros de Coordenação Operacional 
(CCO) de âmbito nacional e distrital, cujo funcionamento é da responsabilidade da 
Autoridade Nacional de Proteção Civil, que garante os recursos humanos, materiais e 
informacionais necessários. 

(2) O Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) foi criado em 
Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, Diário da República, 1ª série n.º 142, em 
resposta à necessidade de reorganizar o Sistema de Proteção Civil, permitindo às 
Autoridades envolvidas nas ações de Socorro de Proteção Civil adotar medidas de socorro 
para situações de acidentes graves ou catástrofes que não exijam as medidas extremas 
dos estados de sítio ou emergência. 
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SITUAÇÃO DE CRISE 

Uma situação anormal resultante de uma ocorrência grave ou de um conflito de 
interesses, perante a qual a sociedade reconhece um perigo, um risco ou uma ameaça a 
interesses nacionais, muito importantes ou vitais, implicando a necessidade e urgência de 
decisões e de ações imediatas e a aplicação de meios adequados, no sentido do 
restabelecimento do estado inicial, ou da salvaguarda desses interesses. 

Caracteriza-se pelo seu espectro de incidência variar de catástrofes e calamidades 
naturais ou tecnológicas, que se constituem em anormalidade grave, a uma situação 
estratégica de risco, decorrente de um aumento de tensão internacional, que perturbe o 
fluir normal das relações entre atores naquele âmbito e, na qual, passa a existir uma alta 
probabilidade de emprego da coação militar. 

SOCORRO 

(1) Assistência e/ ou intervenção durante ou depois da catástrofe para fazer face às 
primeiras necessidades de sobrevivência e de subsistência. Pode ser de emergência ou de 
duração prolongada. 

(2) Assistência e/ ou intervenção, durante ou depois do desastre ou da catástrofe, com o 
objetivo de preservar a vida humana e as suas necessidades básicas de subsistência, 
podendo servir apenas a situação de emergência ou prolongar-se no tempo ainda em 
ambiente de pós catástrofe. 

TERRORISMO 

O uso calculado de violência ou a ameaça de atos de violência, com o objetivo de inspirar 
medo, intimidar governos, autoridades políticas e sociedades, para a prossecução de 
objetivos de cariz político, religioso ou ideológico. 

O terrorismo exprime-se por medidas e atos radicais e extremistas condenáveis pela 
ordem mundial. 

TSUNAMI 

(1) Maremoto ou vaga sísmica, são ondas de mar de longo período e de grande 
comprimento de onda causadas por sismos, movimentos de massa, erupções vulcânicas 
ou meteoritos. 

Em determinadas condições de batimetria a energia associada a este fenómeno pode ser 
responsável por inundações de grande poder destrutivo na orla costeira. 

(2) Onda gerada no oceano por um sismo cujo epicentro se localiza no mar. Apresenta um 
comprimento de onda muito elevado (a distância entre 2 cristas consecutivas pode atingir 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

_____________________________________________________ 

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 271 

 

os 90 quilómetros), podem deslocar-se a grandes distâncias, com velocidades que podem 
ser superiores a 800 quilómetros por hora. Em águas profundas, a sua altura é inferior a 
um metro, mas à medida que se aproximam das zonas costeiras pouco profundas 
aumentam consideravelmente o seu tamanho, podendo atingir alturas de dezenas de 
metros, provocando grandes destruições em zonas costeiras. No interior de bacias 
hidrográficas, as ondas do tsunami adquirem a forma de maré rápida com uma amplitude 
que pode atingir alguns metros, provocando inundações em zonas pouco protegidas. 

VÍTIMAS 

As pessoas, a comunidade que suporta os resultados infelizes da catástrofe ou do 
acidente por sua responsabilidade, de outrem ou do acaso.  

Vítimas Primárias: Vítimas diretamente resultantes da situação de emergência em causa; 

Vítimas Secundárias: Familiares das vítimas primárias; 

Vítimas Terciárias: Operacionais dos APC e dos Organismos e Entidades de apoio 
envolvidos nas operações em curso. 

VULNERABILIDADE 

(1) As condições intrínsecas de um sistema que, analisadas em conjunto com a magnitude 
do evento catastrófico/ acidente, são responsáveis pelos efeitos adversos ou danos 
gerados em consequência da catástrofe. 

(2) As potenciais perdas, quantificáveis em termos de elementos em risco, em 
consequência de uma ameaça natural ou tecnológica. A vulnerabilidade resulta das falhas 
em prevenção como o ordenamento do território, a falta de aplicação das normas de 
construção e a falta de fiscalização. 

(3) A condição resultante de fatores físicos, sociais, ambientais e económicos que 
aumentam a suscetibilidade de uma comunidade ao impacto de um perigo. 

(4) O conjunto de condições existentes as quais, perante a ocorrência de uma catástrofe, 
se revelam determinantes de modo mais significativo em condições de insuficiente 
investimento na prevenção, ou baixa perceção do risco pelas populações, ou quando a 
tolerância das populações à coexistência com o risco é demasiada. 

- Quanto maior a vulnerabilidade de uma comunidade, mais exposta estará a sofrer 
perdas e danos em caso de acidente. 

- Os grupos sociais como as minorias étnicas, crianças e mulheres são normalmente mais 
suscetíveis aos efeitos da catástrofe. 
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- Os fatores demográficos determinantes na dimensão da catástrofe (crescimento 
populacional, urbanização próximo de áreas costeiras, etc.), a pobreza, o estádio do 
desenvolvimento económico, as alterações ambientais, climáticas, a degradação dos 
recursos naturais, os fatores políticos e a interação das causas do desastre. 

- A vulnerabilidade urbana aos riscos naturais, como os sismos, é função do 
comportamento humano. A vulnerabilidade é independente da magnitude de um evento 
específico, mas é dependente do contexto onde se refletem os impactes. 

(5) O grau de resistência e exposição (física, social, cultural, política, económica, etc.) de 
um elemento ou conjunto de elementos em risco (vidas humanas, património, serviços 
vitais, infraestruturas, áreas agrícolas, etc.) como resultado da ocorrência de um perigo 
natural de uma determinada magnitude. Condições determinadas por fatores ou 
processos físicos, sociais, económicos e ambientais, que aumentam a suscetibilidade de 
uma comunidade ao impacto de ameaças. O fator interno de uma comunidade exposta (o 
de um sistema exposto) a uma ameaça, resultado das suas condições intrínsecas para ser 
afetada e incapacidade para suportar o evento ou recuperar dos seus efeitos. 

(6) Grau de perdas ou danos que uma população, bens ou meio ambiente podem sofrer 
em consequência de um incêndio florestal. 

ZONAS DE CONCENTRAÇÃO E RESERVA (ZCR) 

Definidas na organização das operações em situação de emergência; área do teatro de 
operações de emergência onde se localizam temporariamente meios e recursos 
disponíveis sem missão imediata. 

Mantêm o apoio logístico e assistência pré hospitalar e servem as concentrações e trocas 
de recursos pedidos pelo posto de comando operacional. 

Esta zona por vezes pode ser coincidente com a Zona de Apoio. 

ZONAS DE INTERVENÇÃO 

Definidas na organização das operações em situação de emergência; área do teatro de 
operações de emergência; são áreas circulares, de amplitude variável e adaptadas às 
circunstâncias e à configuração do terreno, a qual compreende as zonas de sinistro, zonas 
de apoio, zonas de concentração e reserva e zonas de receção de reforços. 

As zonas de sinistro e de apoio são constituídas nas áreas consideradas de maior perigo. 
As zonas de apoio e as zonas de concentração e reserva podem sobrepor-se em caso de 
necessidade. 
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ZONAS DE RECEPÇÃO DE REFORÇOS (ZRR) 

Definidas na organização das operações em situação de emergência; área do teatro de 
operações de emergência que serve o controlo e apoio logístico, sob a responsabilidade 
do centro de coordenação de operações distrital (CCOD) da área onde se desenvolve o 
sinistro. 

ZONA DE SINISTRO (ZS) 

Definidas na organização das operações em situação de emergência; área do teatro de 
operações de emergência dentro da zona de intervenção. Na zona de sinistro centra-se a 
ocorrência. Esta zona tem acesso restrito e está apetrechada exclusivamente dos meios 
necessários à intervenção direta, sob a responsabilidade exclusiva do posto de comando 
operacional. 
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11. Acrónimos 
ADOD – Adjunto de Operações Distrital 

AM - Ante-mortem 

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

APC – Agentes de Proteção Civil 

AgdA - Águas Públicas do Alentejo 

CCO – Centro de Coordenação Operacional 

CCOD – Centro de Coordenação Operacional Distrital 

CCON – Centro de Coordenação Operacional Nacional 

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro 

CDPC – Comissão Distrital de Proteção Civil 

CMA – Câmara Municipal de Alvito 

CMDFCI – Comissão Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios 

CMPC – Comissão Municipal de Proteção Civil 

CNE – Corpo Nacional de Escutas 

CNOS – Comando Nacional de Operações de Socorro 

CNPC – Comissão Nacional de Proteção Civil 

CODIS – Comandante Operacional Distrital 

COM – Comandante Operacional Municipal 

COS – Comandante das Operações de Socorro 

CPX - Exercício de Posto de Comando (Comand Post Exercise)  

DFCI – Defesa da Floresta Contra Incêndios 

DGAM - Direção Geral da Autoridade Marítima 

DON – Diretiva Operacional Nacional 

EDP – Energias de Portugal 

EM – Estrada Municipal 

EN – Estrada Nacional 

EP – Estradas de Portugal 

ER – Estrada Regional 

ERAV – Equipas Responsáveis pela Avaliação das Vítimas 
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ES – Equipas de Salvamento 

ET - Estruturas Autárquicas 

ETAL - Estação de Tratamento de Águas Lixiviadas 

ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais 

FA - Forças Armadas 

FMA - Fenómenos Meteorológicos Adversos 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

ICARO – Importância do Calor: Repercussões sobre os Óbitos 

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

IGeoE - Instituto Geográfico do Exército 

IGP - Instituto Geográfico Português 

IGT – Instrumentos de Gestão Territorial 

INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 

INMLCF – Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 

INSA – Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

IPE – Itinerário Primário de Evacuação 

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera  

IRPP - Incidente Rodoviário com Produtos Perigosos 

ISE – Itinerário Secundário de Evacuação 

LIVEX – Exercício de Ordem Operacional (Live Exercise) 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

MAI – Ministério da Administração Interna 

MNT - Modelo Numérico de Topográfico 

NBQ - Nuclear, Biológico e Quimico 

NecPro – Necrotério Provisório 

NEP – Norma de Execução Permanente 

NOP – Norma Operacional Permanente 

NUT – Nomenclatura de Unidade Territorial 

OCS – Órgãos de Comunicação Social 

OEA - Organismos e Entidades de Apoio 



Câmara Municipal de Alvito 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

 _____________________________________________________ 

276 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

 

OM - Operadores de Redes Móveis 

PCO – Posto de Comando Operacional 

PCOC – Posto de Comando Operacional Conjunto 

PCIP - Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PCTEA - Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas 

PDM – Plano Diretor Municipal 

PJ – Polícia Judiciária 

PM - Post-mortem 

PMDFCI – Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios 

PMEPC – Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil  

PN - Passagem de Nível 

POM – Plano Operacional Municipal 

PP – Plano de Pormenor 

PSP – Policia de Segurança Pública 

PT – Portugal Telecom 

RAN – Reserva Agrícola Nacional 

REFER - Rede Ferroviária Nacional 

REN - Redes Energéticas de Portugal 

REN – Reserva Ecológica Natural 

REPC – Rede Estratégica de Proteção Civil 

ROB – Rede Operacional dos Bombeiros 

SAR - Search And Rescue 

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SIG - Sistema de Informação Geográfica 

SIOPS – Sistema Integrado de Operações de Proteção de Socorro 

SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil 

SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

SVARH – Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos 

TO – Teatro de Operações 

UCI - Unidade de Cooperação Internacional 

UCSP - Unidade de Cuidados de Saúde Primários 

UNOGEF - Unidade Orgânica de Gestão Financeira 
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UNASEB - Unidade Orgânica de Ação Social, Educação, Bibliotecas, Cultura, 

Comunicação e Imagem, Turismo, Desporto e Juventude 

UNOSU - Unidade Orgânica de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Urbanística 

ZA – Zona de Apoio 

ZAP – Zona de Acolhimento Primário 

ZCAP - Zona de Concentração e Apoio à População 

ZCL – Zona de Concentração Local 

ZRI – Zona de Reunião e Irradiação 

ZRnM – Zona de Reunião de Mortos 

ZRR – Zona de Receção de Reforços 

ZS – Zona de Sinistro 

ZI - Zona de Intervenção 

ZCR - Zona de Concentração e Reserva 
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12. Anexos 

Anexo I 

Relatório da Consulta Pública do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de 
Alvito 
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Anexo II 

Ata da Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil de Alvito 
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Anexo III 

Composição da Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC): 

 2 estações repetidoras correspondentes a 2 canais semiduplex (banda alta VHF): 

  Tx Rx TpTx TpTx 

PC Mendro - Canal 021 168.8875 173.4875 146.2 146.2 

PC Alcaria Ruiva - Canal 022 168.9125 173.5125 203.5 203.5 

Composição da ROB: 

 Coordenação Distrital - 4 estações repetidoras correspondentes a 4 canais semiduplex: 

 Tx Rx TpTx TpTx 

B Alcaria Ruiva - Canal 026 168.4500 173.0500 131.8 131.8 

B Mendro - Canal 027 168.5625 173.1625 107.2 107.2 

B Foia - Canal 028 168.4375 173.0375 131.8 131.8 

B Contenda - Canal 029 168.5000 173.1000 107.2 107.2 

 Comando: 3 canais em modo simplex, que no Teatro de Operações (TO) asseguram a ligação 
entre o Posto de Comando Operacional (PCO), as Frentes, as Divisões e as Zonas de 
Concentração e Reserva (ZCR): 

   Tx Rx TpTx TpTx 

Canal 208 

Comando 

C01 152.7125 152.7125 110.9 110.9 

Canal 209 C02 152.7250 152.7250 110.9 110.9 

Canal 210 C03 152.7375 152.7375 110.9 110.9 

 Tática: 5 canais em modo simplex, que no Teatro de Operações (TO) asseguram a ligação 
entre as Divisões e os Grupos de Combate e/ ou Veículos Operacionais Isolados: 

   Tx Rx TpTx TpTx 

Canal 211 

Tática 

T01 152.9250 152.9250 110.9 110.9 

Canal 212 T02 152.9375 152.9375 110.9 110.9 

Canal 213 T03 152.9500 150.9500 110.9 110.9 

Canal 214 T04 152.9625 152.9625 110.9 110.9 

Canal 215 T05 152.9750 152.9750 110.9 110.9 
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 Manobra: 7 canais em modo simplex, que no Teatro de operações (TO) asseguram a ligação 
entre os Grupos de Combate, os Veículos Operacionais e as respetivas equipas: 

   Tx Rx TpTx TpTx 

Canal 201 

Manobra 

M01 152.5875 152.5875 110.9 110.9 

Canal 202 M02 152.6000 152.6000 110.9 110.9 

Canal 203 M03 152.6125 152.6125 110.9 110.9 

Canal 204 M04 152.6250 152.6250 110.9 110.9 

Canal 205 M05 152.6750 152.6750 110.9 110.9 

Canal 206 M06 152.6875 152.6875 110.9 110.9 

Canal 207 M07 152.7000 152.7000 110.9 110.9 

 


