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Lista de abreviaturas utilizadas 

• CHA Centro Hospitalar do Algarve 

• CMA Câmara Municipal de Aljezur 

• CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 

• COM Comandante Operacional Municipal 

• CPX Command Post Exercises (exercícios de posto de comando) 

• EN Estrada Nacional 

• LIVEX Live Exercises (exercícios à escala real) 

• NUT Nomenclatura de Unidade Territorial  

• PDEPC Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil 

• PDM Plano Diretor Municipal 

• PEERST-ALG Plano Especial de Emergência de proteção Civil para o Risco 

Sísmico e de Tsunamis na Região do Algarve 

• PIMDFCI Plano InterMunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

• PMEPCA Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur 

• POAP – PNSACV Plano de Ordenamento da Área Protegida do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

• PROF-ALG Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

• PROT-ALG Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

• SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

• SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

• SMS Short Message Service (serviço de mensagens curtas) 
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Parte I- Enquadramento geral do plano 

1.Introdução 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur (PMEPCA) é um 

plano de âmbito geral, concebido para enfrentar a generalidade das situações de 

acidente grave ou catástrofe que se admitem passíveis de ocorrer no concelho de 

Aljezur. 

O presente plano é um documento formal no qual estão definidas as orientações 

relativas ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas 

existentes no concelho que venham a desempenhar funções nas operações de 

proteção civil. 

No concelho de Aljezur os riscos que apresentam maior probabilidade de ocorrência 

com consequências gravosas são os acidentes rodoviários, os acidentes envolvendo 

transporte de matérias perigosas, as cheias e inundações, os incêndios florestais, os 

incêndios urbanos/industriais, os sismos, os tsunamis, as ondas de calor, vagas de 

frio e a movimentação de massa em vertentes. 

A elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur é da 

competência da Câmara Municipal através do Serviço Municipal de Proteção Civil 

(SMPC), segundo o n.º 1, do artigo 5.º, da Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º114/2011, de 30 de novembro. 

O diretor do plano é a Presidente da Câmara Municipal o qual será substituído, nas 

suas faltas ou impedimentos, pelo seu substituto legal, o Vereador com as 

competências da Proteção Civil. É da responsabilidade do diretor deste Plano 

assegurar a direção e coordenação do PMEPCA, bem como as medidas excecionais 

de emergência, com vista a minimizar a perda de vidas e bens e os danos ao 

ambiente, assim como o restabelecimento, tão rápido quanto possível, das 

condições mínimas de normalidade. 

Este plano é composto por quatro partes. A parte I faz um enquadramento geral do 

plano, fundamentando as razões da sua existência, descrevendo o seu modo de 
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interligação com outros instrumentos análogos e indicando as condições para a sua 

ativação. A parte II define a organização da resposta, tipificando as missões e modo 

de atuação e articulação dos agentes de proteção civil e demais organismos e 

entidades de apoio. A parte III apresenta as áreas de intervenção básicas da 

organização geral das operações. Finalmente a parte IV, contem a análise de risco, 

os sistemas de aviso, alerta, monotorização, vários cenários que estão na origem do 

plano e informação adicional. 

As principais dificuldades e lacunas de informação sentidas na elaboração deste 

plano foram: 

 Aquisição de cartografia em formato digital; 

 Inexistência de uma listagem de meios e contatos completa e organizada. 
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2. Âmbito de aplicação 

Este PMEPCA é de âmbito municipal, aplicável a todo o território do Concelho de 

Aljezur. 

No concelho de Aljezur os riscos que apresentam maior probabilidade de ocorrência 

com consequências gravosas são os acidentes rodoviários, os acidentes envolvendo 

transporte de matérias perigosas, as cheias e inundações, os incêndios florestais, os 

incêndios urbanos/industriais, os sismos, os tsunamis, as ondas de calor, vagas de 

frio e a movimentação de massa em vertentes. 

O Concelho de Aljezur integra-se na NUT II e NUT III – Algarve, situa-se na 

extremidade Ocidental do Distrito de Faro (Figura 1) e encontra-se delimitado a 

Norte pela Ribeira de Seixe, pelo Concelho de Odemira, Distrito de Beja, a Nascente 

pelo Concelho de Monchique, a Sul pelos Concelhos de Lagos e Vila do Bispo, e a 

Poente pelo Oceano Atlântico. 

Geograficamente o Concelho de Aljezur localiza-se na orla de transição entre a 

unidade regional do Baixo Alentejo e o Algarve, no extremo Noroeste do Barlavento 

Algarvio, integrando a Costa Vicentina. É composto por quatro freguesias (Aljezur, 

Odeceixe, Rogil e Bordeira) ocupando 323 km2 de área. 

  

Figura 1. Localização administrativa do concelho de Aljezur, Fonte: C.M.A. 
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3. Objetivos gerais 

São objetivos gerais do presente Plano: 

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

indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou 

catástrofe; 

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

serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil; 

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

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

de intervenção das entidades intervenientes; 

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

catástrofe; 

 Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes 

graves ou catástrofes e restabelecer o mais rapidamente possível, as condições 

mínimas de normalidade; 

 Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente 

e coordenado de todos os meios e recursos disponíveis num determinado 

território, sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique; 

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

prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes; 

 Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo 

em vista a sua preparação, assunção de uma cultura de autoproteção e o 

entrosamento na estrutura de resposta à emergência. 
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4. Enquadramento legal 

A elaboração do PMEPCA teve em consideração e foi devidamente enquadrada na 

legislação que vigora no âmbito da proteção civil, sobretudo nos diplomas legais 

abaixo mencionados, no Quadro 1. 

Quadro 1. Enquadramento legislativo para elaboração do PMEPCA 

Diploma Descrição 

Resolução da Comissão Nacional 
de Proteção Civil nº 25/2008, de 
18 de Julho 

Critérios e normas técnicas para a elaboração e 
operacionalização de planos de emergência de 
proteção civil. 

Lei nº 65/2007, de 12 de 
Novembro com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
114/2011 de 30 de novembro 

Enquadramento institucional e operacional da 
proteção civil no âmbito municipal, organização dos 
SMPC e competências do COM. 

Lei nº 27/2006 de 3 de Julho, com 
as alterações introduzidas pela 
Lei Orgânica n.º1/2011 de 30 de 
Novembro 

Lei de Bases da Proteção Civil. 

Decreto-Lei n.º 134/2006 de 25 de 
Julho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
114/2011 de 30 de novembro e 
pelo DL n.º72/2013 de 31 de maio 

Sistema Integrado de Operações de Proteção e 
Socorro (SIOPS) 
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5. Antecedentes do processo de planeamento  

No Município de Aljezur, não existem versões anteriores aprovadas do plano, por 

esse motivo, o mesmo nunca foi ativado nem exercitado. 

O processo de consulta pública consiste em, expor ao público, depois do parecer 

favorável da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) de Aljezur as partes não 

reservadas do plano, num período nunca inferior a 30 dias, que neste caso decorreu 

entre (14 / 04 /2014) e (29 / 05 /2014) para que seja possível, à população em geral, 

ter conhecimento do mesmo, e também, colocar observações pertinentes, sobre 

alguma falha ou incorreção que o mesmo possa conter. 

O presente Plano foi sujeito a Consulta Pública nas suas componentes não 

reservadas, durante um período de 30 dias, não se verificando quaisquer 

contributos. Posteriormente, a Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) emitiu 

parecer favorável à versão final deste Plano em 10 de outubro de 2014, tendo sido 

de seguida submetido a apreciação da ANPC. 
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6. Articulação com instrumentos de planeamento e 

ordenamento do território 

O PMEPCA articula-se com os vários Instrumentos de Planeamento e Gestão 

Territorial existentes no território em questão, onde são identificados os riscos e 

vulnerabilidades, tendo em consideração as bases de dados cartográficas.  

6.1. Articulação e interligação dos instrumentos de planeamento e 

gestão territorial 

 

Quadro 2. Articulação e interligação entre os Instrumentos de planeamento e gestão territorial e o 
PMEPCA 

Instrumentos de Planeamento 
e Gestão Territorial Articulação e interligação 

  

Plano Distrital de Emergência de 
Proteção Civil (PDEPC) 
Encontra-se em revisão nesta data 

Organização operacional e missões dos vários 
intervenientes. 

Plano Especial de Emergência de 
proteção Civil para o Risco 
Sísmico e de Tsunamis na Região 
do Algarve (PEERST-ALG) 

Na organização operacional através de estruturas 
de nível Distrital e Municipal, na criação, do Posto 
de Comando Municipal, na definição da localização 
das Zonas de Concentração e Reserva, nas Zonas 
de Concentração e Apoio as Populações e nas 
Zonas de Reunião de Mortos. 

Plano Regional de Ordenamento 
do Território do Algarve (PROT-
ALG)  

Através da identificação do risco sísmico, do risco 
de incêndios florestais e do risco de erosão das 
arribas rochosas para o concelho de Aljezur, bem 
como, apresenta normas orientadoras de 
planeamento urbano, de forma, a evitar ou minimizar 
os efeitos de um sismo e do risco de incêndios 
florestais em áreas adjacentes as zonas urbanas. 

Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Algarve (PROF-ALG) 

Na gestão das áreas de uso da floresta, através da 
identificação das zonas criticas, gestão de 
combustíveis e redes de defesa da floresta. 

Plano de Bacia Hidrográfica das 
Ribeiras do Algarve 

Na definição da localização das zonas de risco de 
cheias, erosão e contaminação da água. 

Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira, troço Sines -Burgau 

Na identificação das zonas de risco de erosão e 
deslizamentos das arribas rochosas que possam 
provocar danos nas populações residentes ou 
turistas. 

Plano de Ordenamento da Área 
Protegida do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina (POAP – PNSACV) 

Na identificação das zonas de risco de erosão das 
arribas rochosas, zonas ameaçadas pelas cheias, 
risco de sismo, risco de incêndio florestal. 
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Instrumentos de Planeamento 
e Gestão Territorial Articulação e interligação 

  

Plano Intermunicipal de Defesa 
da Floresta Contra Incêndios 
(PIMDFCI) de Aljezur, Lagos e Vila 
do Bispo 

Na gestão de infraestruturas, zonas criticas, 
estabelecimento dos mecanismos de coordenação 
entre os vários intervenientes na defesa da floresta 
contra incêndios. 

Planos Municipais de Emergência 
de Proteção Civil (PMEPC) dos 
concelhos vizinhos - Lagos, 
Odemira, Vila do Bispo e 
Monchique 
Encontrando-se o PMEPC de 
Monchique em revisão nesta data 

Na resposta complementar aos aglomerados 
populacionais que se localizam nos limites 
administrativos em termos de infraestruturas de 
apoio disponíveis nos concelhos vizinhos.  

Plano Diretor Municipal (PDM) de 
Aljezur 
 

Na identificação das restrições à ocupação do solo 
nas zonas suscitáveis à ocorrência de determinados 
riscos de origem natural ou humana, considerados 
no PMEPCA. 

6.2. Identificação de riscos e vulnerabilidades e da harmonização 

de bases cartográficas  

Os riscos e vulnerabilidades identificadas nos diversos instrumentos de planeamento 

e gestão do território referidos anteriormente foram tidos em atenção, de forma, a 

existir uma harmonização entre as especificidades do risco do concelho e os 

referidos instrumentos foram transportados para as bases cartográficas em formato 

digital do PMEPCA (seção II – Parte IV). 
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7. Ativação do plano 

A ativação do plano de emergência visa assegurar a colaboração das várias 

entidades intervenientes, garantindo a mobilização mais rápida dos meios e recursos 

afetos ao plano e uma maior eficácia e eficiência na execução das ordens e 

procedimentos previamente definidos. 

7.1. Competência para a ativação do plano 

Em consonância com a Lei de Bases da Proteção Civil e com a Lei que define o 

enquadramento da proteção civil no âmbito municipal, incumbe à CMPC de Aljezur a 

ativação do PMEPCA. 

Quando a natureza do acidente grave ou catástrofe assim o justificar, por razões de 

celeridade do processo é dispensado o plenário da CMPC de Aljezur, admitindo-se a 

composição reduzida desta, sendo a ativação sancionada posteriormente pelo 

plenário da Comissão. 

A composição reduzida é constituída pelo: 

1. Presidente da Câmara Municipal, que preside; 

2. Comandante Operacional Municipal; 

3. Um elemento do comando do Corpo de Bombeiro Voluntários de Aljezur; 

4. Um elemento da Guarda Nacional Republicana; 

Os meios a utilizar para divulgação da ativação do PMEPCA são aqueles que 

garantem maior celeridade e maior acessibilidade a nível municipal: a Internet, 

designadamente através do sítio da Câmara Municipal de Aljezur (www.cm-

aljezur.pt) e através da Rádio Foia (FM, 97.1 MHz), editais afixados em pontos 

estratégicos (juntas de freguesia e mercados municipais), via SMS.  

O PMEPCA será desativado pela CMPC de Aljezur, quando deixarem de existir os 

pressupostos que determinaram a sua ativação como referido no (7.2. Critério para 

a ativação do plano) ou quando a gestão da situação de emergência tende para 
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uma operação de rotina que não implica a adoção de medidas especiais de resposta 

de Proteção Civil. 

7.2. Critério para a ativação do plano 

O PMEPCA é ativado quando existe a iminência ou ocorrência de uma situação de 

acidente grave ou catástrofe, da qual se prevejam danos elevados para as 

populações, bens e ambiente, que justifiquem a adoção imediata de medidas 

excecionais de prevenção, planeamento e informação. 

O PMEPCA deve ainda ser ativado sempre que os meios e recursos existentes 

sejam insuficientes na gestão e controle da ocorrência. 

Cabe à CMPC de Aljezur avaliar a necessidade de ativação do PMEPCA de acordo 

com a natureza e magnitude do acidente grave ou catástrofe, tendo por base os 

seguintes pressupostos: 

1. Ocorrência de vítimas num número igual ou superior a: 

a) 10 Mortos; 

b) e/ou 5 Desaparecidos; 

c) e/ou 20 Desalojados; 

d) e/ou 30 Evacuados; 

e) e/ou 50 Feridos Ligeiros; 

f) e/ou 15 Feridos Graves. 

2. Danos totais ou parciais em edifícios, num total igual ou superior a 10. 

3. Suspensão total do fornecimento de água potável à população, por um período 

superior a 72 horas; 

4. Suspensão total do fornecimento de energia, por um período superior a 72 horas; 

5. Suspensão total do serviço de telecomunicações básicas ao nível do município 

por um período superior a 72 horas; 
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6. Danos e/ou impedimentos totais em vias rodoviárias, nomeadamente a EN120, 

EN268 e EN267 essenciais à circulação no Município por um período superior a 24 

horas; 

7. Incêndios florestais com duração superior a 48 horas e com uma extensão de 

área ardida superior a 1000 hectares; 

8. Acidente que envolva uma ou mais substâncias perigosas com implicações 

graves, imediatas ou retardadas, ao nível material, civil e do ambiente, este último 

com uma afetação de habitats numa área superior a 2 hectares; 

9. Previsibilidade de ocorrência de ondas de calor, com uma duração superior a 6 

dias consecutivos e com uma temperatura máxima superior a 35º C; 

10. Previsibilidade de ocorrência de vagas de frio, com uma duração superior a 6 

dias consecutivos e com uma temperatura máxima inferior a 0º C; 

11. Surto epidemiológico grave do qual resultem mais que 5 vítimas mortais ou se 

preveja um alto nível de contágio com número superior a 50 vítimas; 

12. Ocorrência de uma situação que, não estando prevista neste Plano, produza 

danos muito severos na atividade normal do município e das populações, e que por 

acordo dos membros da CMPC de Aljezur justifique a ativação excecional do Plano. 
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8. Programas de Exercícios 

Por exercício CPX, entende-se aquele que se realiza 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. Enquanto por exercício LIVEX, entende-se um exercício 

de ordem operacional, no qual se desenvolvem missões no terreno, com meios 

humanos e equipamentos, permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as 

capacidades de execução das entidades envolvidas. 

No Quadro 3 encontra-se a calendarização prevista para os exercícios a realizar no 

âmbito do PMEPCA.  

 

Quadro 3. Programa de exercícios 

Cenário por Tipo Risco Âmbito Tipo 
Exercício Período Anual Previsto 

Cheias/inundações Municipal CPX 1º Trimestre/Anos pares 
Incêndios Florestais Municipal LivEx 2º Trimestre/Anos ímpares 
Incêndios Urbanos Municipal LivEx 4º Trimestre/Anos pares 
Acidente Rodoviário 
(multivítimas) 

Municipal LivEx 4º Trimestre/Anos ímpares 

Acidente com Matérias 
Perigosas 

Municipal CPX 3º Trimestre/Anos pares 

Sismo Municipal CPX 1º Trimestre/Anos ímpares 
 



  

 

 

  

 

2014 
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Lista de abreviaturas utilizadas 

• AHBV Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur 

• ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

• APC Agentes de Proteção Civil 

• CAPIC Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise 

• CB Corpo de Bombeiros 

• CCOD Centro Coordenação Operacional Distrital 

• CCON Centro Coordenação Operacional Nacional 

• CDOS Comando Distrital Operações de Socorro 

• CDPC Comissão Distrital de Proteção Civil 

• CHA Centro Hospitalar do Algarve 

• CMA Câmara Municipal de Aljezur 

• 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 

• CONAC Comandante Operacional Nacional 

• COS Comandante das Operações de Socorro 

• DDeP Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento 

• EA Estruturas Autárquicas 

• EDP Energias De Portugal 

• EP Estradas de Portugal 

• ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 
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• GNR Guarda Nacional Republicana 

• ICNF Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

• INEM Instituto Nacional de Emergência Médica 

• INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 

• IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social 

• ISS Instituto da Segurança Social 

• MAI Ministério da Administração Interna 

• OEA Organizações e Entidades de Apoio 

• PCDis Posto Comando Distrital 

• PCMun Posto Comando Municipal 

• PCNac Posto Comando Nacional 

• PCO Posto de Comando Operacional 

• PMEPCA Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur  

• PRES ANPC Presidente da Autoridade Nacional Proteção Civil 

• PRES CMA Presidente da Câmara Municipal de Aljezur 

• SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 

• SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

• TO Teatro de Operações 

• UCC Unidade de Controlo Costeiro 

• ZI Zona de Intervenção 

• ZRM Zona Reunião de Mortos 
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Parte II- Organização da resposta 

1. Conceito de atuação 

O conceito de atuação de todos os intervenientes nas operações de proteção civil, 

segurança e proteção de pessoas, bens ou ambiente devem estar em conformidade 

com as normas e procedimentos dispostos no presente plano. 

São estabelecidos, todos os princípios orientadores a aplicar numa operação de 

emergência de proteção civil. Assim, são definidas as missões, tarefas, objetivos e 

responsabilidades, de todos os agentes de proteção civil, organismos e entidades de 

apoio, bem como tipificadas, classificadas e definidas as medidas a adotar para 

minimizar/mitigar os efeitos decorrentes de um acidente grave ou catástrofe. 

Os planos de emergência de proteção civil, nos seus diversos níveis, definem as 

orientações relativamente ao modo de atuação, ou seja, são criadas as condições 

favoráveis para que ocorra um empenhamento rápido, eficiente e coordenado de 

todos os meios e recursos nas operações de proteção civil em situações de acidente 

grave ou catástrofe. 

As ações de prevenção também se enquadram no modo de atuação, sendo 

necessário, uma correta previsão, prevenção, preparação e um planeamento 

adequado para que a resposta, seja o mais eficiente possível. 

O conceito de atuação quer-se eficiente para que possa existir a garantia das 

condições necessárias para prevenir riscos, atenuar ou limitar os seus efeitos, no 

tempo e no espaço e socorrer pessoas em perigo ou salvaguardar bens e ambiente. 

As ações serão desenvolvidas, aos diferentes níveis, através das estruturas de 

direção e coordenação política, estruturas de coordenação institucional e estruturas 

de comando operacional (Quadro 1.). 

Ao nível do comando operacional, aos diferentes níveis, poderão existir Postos de 

Comando Operacionais (PCO) responsáveis pela gestão de todas as operações de 

proteção civil e socorro decorrentes do acidente grave ou catástrofe e pelo 

acionamento de meios. 
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Quadro 1. Estruturas de direção e coordenação política, estruturas de coordenação institucional e 
estruturas de comando operacional. 

 

 

 

Estrutura de Direção Política 

Estrutura de Coordenação 
Política 

Estrutura de Coordenação 
Institucional 

Estrutura de Comando 

Municipal 

Presidente 
CMA 

CMPC 

PC Municipal 

Distrital 

Presidente 
ANPC 

CDPC 

CCOD 

PC Distrital 



 
 

             Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur   

  
 Parte II – Organização da resposta  

Página 9 de 29 

 

1.1. Coordenação, missão, composição, atribuições e local de 

funcionamento da CMPC de Aljezur 

Quadro 2. Coordenação, Missão, Composição, Atribuições e Local funcionamento da CMPC de Aljezur 

Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro 

Coordenação  Presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Aljezur. 

Missão 

 Assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal 
imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e 
assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, se 
articulem entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão 
da ocorrência em cada caso concreto. 

Composição 

 Presidente do Município de Aljezur; 
 Comandante Operacional Municipal de Aljezur; 
 Um elemento de Comando dos Bombeiros Voluntários de Aljezur; 
 Um representante da GNR de Aljezur; 
 Um representante da GNR de Odeceixe; 
 Um representante da GNR do Subdestacamento da UCC de Aljezur; 
 Autoridade de Saúde do Município; 
 O coordenador do Centro de Saúde de Aljezur; 
 O diretor do Centro Hospitalar do Algarve; 
 Um representante do Centro Distrital de Segurança Social de Aljezur do 

ISS; 
 Um representante dos SF da Associação Terras do Infante; 
 Um representante da Casa da Criança; 
 Um representante do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 

Aljezur; 
 Um representante da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur; 
 Um represente da EDP distribuição; 
 Um representante da Freguesia de Odeceixe; 
 Um representante da Freguesia de Rogil; 
 Um representante da Freguesia de Aljezur; 
 Um representante da Freguesia de Bordeira; 
 Um representante das Águas do Algarve; 
 Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas;  
 Um representante da Autoridade Marítima Local - Capitania do Porto de 

Lagos. 

Atribuições 

 Acionar a elaboração do PMEPC de Aljezur e remetê-lo para aprovação 
pela CNPC, acompanhando a sua execução; 

 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, 

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, entidades e instituições, 
incluindo os órgãos de comunicação social. 

Local de 
funcionamento 

da CMPC de 
Aljezur 

 Atualmente, a CMPC de Aljezur reúne-se no Salão Nobre do Edifício dos 
Paços de Concelho, na Rua Capitão Salgueiro Maia e, em alternativa, 
reunir-se-á no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, na Rua dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur. 
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2. Execução do Plano 

O Presidente da Câmara Municipal é o diretor do plano, mas se houver 

impossibilidade deste estar presente, será representado pelo seu substituto o 

vereador com competências de Proteção Civil. 

O diretor do plano no uso das suas competências e responsabilidades que 

legalmente lhe estão atribuídas no âmbito da direção das operações de proteção 

civil envidará todos os esforços, para que todos os intervenientes possam ter as 

condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado, não só de 

todos os meios e recursos disponíveis como também dos meios de reforço externos 

que venham a ser obtidos.  

 

2.1. Fase de Emergência 

A Fase de Emergência caracteriza as ações de resposta tomadas e desenvolvidas 

nas primeiras horas após um acidente grave ou catástrofe, bem como providencia, 

através de uma resposta concertada as condições e meios indispensáveis à 

minimização das consequências. 

No sentido de criar mecanismos de resposta sustentada às solicitações decorrentes 

de acidente grave ou catástrofe são enumerados os seguintes aspetos: 

 Notificação dos agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio; 

 Descrição das ações imediatas a adotar para a proteção de pessoas, bens e 

ambiente; 

 Identificação e notificação de todos os intervenientes no plano  

 Identificação das entidades intervenientes face à tipologia do risco que 

determina a ativação do presente PMEPCA; 

2.1.1. Descrição das ações imediatas a adotar para a proteção de pessoas, 

bens e ambiente 

 Ativar de imediato, total ou parcialmente, a CMPC de Aljezur e o presente 

PMEPCA se necessário; 

 Informar o CDOS da situação, desde o início da ocorrência, e 

permanentemente, para acompanhar a evolução da situação, a fim de, em 
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tempo útil, providenciar a prontidão dos meios e recursos de socorro, caso 

sejam necessários; 

 Solicitar ao CDOS, se necessário, os apoios e meios de reforço; 

 Coordenar e promover a atuação das operações de proteção civil, tendo por 

objetivo garantir a execução das seguintes ações: 

 Controlar o mais rápido possível a situação; 

 Acionar o aviso às populações em risco, difundindo, se necessário, pelas 

vias de comunicação mais convenientes, anteriormente já mencionadas 

neste Plano, os conselhos e as medidas de autoproteção a adotar pelas 

populações em risco e procedimentos na proteção dos seus bens e meio 

ambiente; 

 Acompanhar o evoluir da situação, permanentemente, a fim de, em tempo 

útil, promover a atuação dos meios de socorro; 

 Tratar toda a informação recebida e difundi-la aos órgãos de comunicação 

social e APC e demais entidades intervenientes públicas e privadas para 

uma eficaz articulação, coordenação e atuação; 

 Minimizar as perdas de vidas, de modo a controlar o mais rapidamente 

possível a situação, prestar o socorro adequado às pessoas em perigo e 

proceder à sua busca e salvamento, bem como proteger os bens e atenuar 

as agressões ao meio ambiente; 

 Proceder à reposição dos serviços públicos essenciais (abastecimento de 

água, energia, comunicações e acessos) para fazer face à emergência; 

 Efetuar a triagem de vítimas, promovendo a evacuação primária e 

secundária dos feridos e doentes para os locais destinados ao seu 

tratamento; 

 Garantir a manutenção da lei e da ordem e garantir a circulação nas vias de 

acesso e corredores de emergência, necessárias para a movimentação dos 

meios de socorro e evacuação das populações em risco; 

 Desenvolver a assistência a todos os potenciais atingidos, evacuando-os 

das zonas de risco, acionando os procedimentos para o alojamento, 

agasalho e alimentação desta população; 
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 Requisitar os meios humanos e equipamentos (terrestres e aéreos) de 

intervenção, reforço, apoio e assistência, pertencentes aos APC e outras 

entidades públicas ou privadas; 

 Desencadear as ações de mortuárias adequadas à situação; 

 Disponibilizar verbas para fazer face às funções de suporte à emergência; 

 Enviar Relatórios de Situação, incluindo avaliação da situação para a ANPC 
\ CDOS de Faro. 

 
 
 
2.1.2. Identificação das entidades intervenientes face à tipologia do risco que 

determina a ativação PMEPCA 

Quadro 3. Entidades intervenientes conforme a tipologia do risco 

Tipologia do Risco Entidades Intervenientes 
  

 
 
Incêndios Urbanos/Industriais 

 Bombeiros de Aljezur 
 GNR 
 Centro de Saúde de Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve 
 SMPC Aljezur 

 
 
 
Acidentes Rodoviários 

 Bombeiros de Aljezur 
 GNR 
 Centro de Saúde de Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve  
 INEM 
 SMPC Aljezur 
 EP (Estradas de Portugal) 

 
 
Cheias, Inundações 

 Bombeiros de Aljezur 
 GNR 
 Centro de Saúde de Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve 
 SMPC Aljezur 

 
 
 
Incêndios Florestais 

 Bombeiros de Aljezur 
 GNR 
 Centros de Saúde de Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve 
 SMPC Aljezur 
 Sapadores Florestais 
 ICNF 
 Cruz Vermelha Portuguesa 
 CNE – Agrupamento 1303 de Aljezur 

 
 
Sismos / tsunamis 

 Bombeiros de Aljezur 
 Autoridade Marítima 
 GNR 
 INEM 
 Centros de Saúde Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve 
 SMPC Aljezur 
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Tipologia do Risco Entidades Intervenientes 
 
 
Transportes de matérias perigosas 

 Bombeiros de Aljezur 
 GNR 
 Autoridade Marítima  
 Centro de Saúde de Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve 
 SMPC Aljezur 
 EP (Estradas de Portugal) 

 
Movimentação de massa em 
vertentes 

 Bombeiros de Aljezur 
 GNR 
 Centros de Saúde Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve 
 SMPC Aljezur 
 EP (Estradas de Portugal) 

Ondas de calor 

 Bombeiros de Aljezur 
 Centros de Saúde Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve 
 SMPC Aljezur 

Vagas de frio 

 Bombeiros de Aljezur 
 Centros de Saúde Aljezur 
 Centro Hospitalar do Algarve 
 SMPC Aljezur 

 

2.1.3. Definição dos critérios relativos à mobilização de recursos do sector 

público e privado  

Os meios e recursos utilizados para prevenir ou enfrentar os riscos de acidente ou 

catástrofe são os previstos no PMEPCA (constam da Parte IV, Secção III, ponto 1) 

ou, na sua ausência ou insuficiência, os determinados pela Autoridade de Proteção 

Civil que assumir a direção das operações. 

É dada preferência à utilização dos meios e recursos públicos sobre a utilização de 

meios e recursos privados. 

A utilização de meios e recursos é determinada segundo critérios de proximidade e 

de disponibilidade (Artigo 10.º, Lei n.º 27/2006 de 3 de Julho). 
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2.1.4. Explicitação da forma de desencadear os procedimentos inerentes à 

“Declaração da Situação de Alerta Municipal” 

Nas situações em que se verifique a necessidade de declaração da situação de 

alerta municipal, compreende a convocação extraordinária da CMPC de Aljezur, no 

sentido de permitir que os diferentes elementos que integram a referida Comissão, 

atuem no domínio da Proteção Civil, determinem estratégias de intervenção a adotar 

e analisem as necessidades de apoio nas diferentes ações a desenvolver, com 

meios humanos e materiais próprios e de outras entidades públicas ou privadas. 

Na Parte IV, Secção I, ponto 2.2. encontram-se os critérios para a declaração da 

situação de alerta de âmbito municipal. 

2.2. Fase de reabilitação 

Esta fase de reabilitação é caracterizada por um conjunto de ações e medidas de 

recuperação que se destinam a: 

 Acionar a reposição urgente da normalização das condições de vida das 

populações atingidas, ao rápido restabelecimento das infraestruturas e dos 

serviços públicos e privados essenciais. 

 Prevenir, através de procedimentos pró - ativos, novos acidentes; 

 Estabelecer condições para: 

• Regresso das populações, bens e animais deslocados; 

• Inspeções de edifícios e estruturas; 

• Remoção de destroços e entulhos. 

 Avaliação e quantificação dos danos pessoais e matérias com o objetivo de 

obter informação para: 

• Apoiar as atividades das Forças de Intervenção (receber apoio do 

SMPC/CMA); 

• Determinar prioridades quanto ao restabelecimento das vias de circulação 

e das redes públicas essências (água, energia e comunicações); 

• Estimar os prejuízos causados pelo acidente grave ou catástrofe. 
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3. Articulação e atuação de agentes, organismos e 

entidades de apoio 

Tanto para a fase de emergência como para a fase de reabilitação, os agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio elencados, desempenham tarefas, 

de acordo com as respetivas competências, ao nível de medidas imediatas de 

resposta, bem como ao nível de funções de suporte de emergência e de 

recuperação das condições de normalidade. 

Todos os APC e OEA com a missão neste plano deverão colaborar na divulgação da 

ativação do mesmo junto da população, bem como, divulgar as medidas de 

autoproteção que devem adotar.  

 

Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, são agentes de proteção civil, de 

acordo com as suas atribuições próprias: 

  

 Corpos de Bombeiros;  

 Guarda Nacional Republicana;  

 Polícia de Segurança Publica; 

 Forças armadas;  

 Autoridade Marítima e Aeronáutica;  

 Instituto Nacional de Emergência Medica e demais serviços de saúde; 

 Sapadores Florestais; 

 Cruz Vermelha Portuguesa (estatuto próprio). 

 

Os agentes de proteção civil implementados no município de Aljezur são: 

 

 Bombeiros de Aljezur; 

 Sapadores Florestais das Terras do Infante; 

 Guarda Nacional Republicana;  

 Instituto Nacional de Emergência Medica e demais serviços de saúde; 

Os organismos e entidades de apoio são todos os serviços e instituições, públicos e 

privados, com o dever especial de cooperação com agentes de proteção civil ou com 
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competências específicas em domínios com interesse para a prevenção, a 

atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente, designadamente: 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários (AHBV) de Aljezur; 

 Energias de Portugal (EDP); 

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF); 

 Empresas de Segurança Privada; 

 Centro Distrital de Segurança Social de Aljezur do ISS; 

 Santa Casa da Misericórdia de Aljezur; 

 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Aljezur; 

 Estradas de Portugal; 

 Ministério Público; 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); 

 Operadoras de telecomunicações; 

 Corpo Nacional de Escutas (CNE), agrupamento 1303 de Aljezur;  

 Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur; 

 Juntas de Freguesia do Concelho; 

 Município de Aljezur; 

 Restaurantes e empresas de catering; 

 Unidades hoteleiras; 

 Agências Funerárias; 

 Águas do Algarve. 
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3.1 Missão dos agentes de proteção civil na fase de emergência e 

na fase de reabilitação 

 

Quadro 4. Missão dos agentes de proteção civil na fase de emergência e na fase de reabilitação 

APC Fase Emergência Fase Reabilitação 

B
o

m
b

ei
ro

s 
V

o
lu

n
tá

ri
o

s 
d

e 
A

lje
zu

r 

 Cumprem todas as missões que 
legalmente lhe estão atribuídas;  

 Desenvolvem ações relacionadas com a 
prevenção e o combate a incêndios, o 
socorro às populações em caso de 
incêndios, inundações, desabamentos e, 
de um modo geral, em todos os acidentes, 
o socorro a náufragos e buscas 
subaquáticas, e o socorro e transporte de 
acidentados e doentes, incluindo a 
urgência pré-hospitalar, no âmbito do 
sistema integrado de emergência médica; 

 Fornecem ao CDOS informação sobre 
qualquer alteração que ocorra nos 
respetivos meios e recursos e capacidades 
de intervenção; 

 Participam na prestação de primeiros 
socorros aos sinistrados, assim como na 
evacuação primária nas suas áreas de 
intervenção ou em reforço; 

 Efetivam o seu apoio ao TO, envolvendo 
elementos guia para reconhecimento e 
orientação no terreno das forças dos 
bombeiros em reforço da sua área de 
atuação própria; 

 Distribuição de água à população com 
recurso aos meios do CB. 

 Cumprem todas as missões 
que legalmente lhe estão 
atribuídas;  

 Desenvolvem uma rápida 
reposição das condições de 
normalidade; 

 Promovem a demolição, 
desobstrução e remoção dos 
destroços ou obstáculos, a 
fim de restabelecer a 
circulação e evitar perigos de 
desmoronamentos; 

 Colaboram nas ações de 
mortuária, nas suas áreas de 
intervenção ou em reforço; 

 Procedem à análise e 
quantificação dos danos 
pessoais e materiais, com o 
objetivo de obter informações 
destinadas a apoiar as 
atividades das forças de 
intervenção, a determinar 
prioridades quanto ao 
restabelecimento das vias de 
circulação e das redes 
públicas essenciais. 
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APC Fase Emergência Fase Reabilitação 

G
u

ar
d

a 
N

ac
io

n
al

 R
ep

u
b

lic
an

a 

 Cumprem todas as missões que 
legalmente lhe estão atribuídas, em 
conformidade com Diretiva Operacional 
própria; 

 Assegura a manutenção da ordem, na sua 
zona de intervenção, salvaguardando a 
atuação das outras entidades e 
organismos operacionais; 

 Isolamento de áreas e estabelecimento de 
perímetros de segurança em zonas e 
períodos críticos; 

 Restrição, condicionamento da circulação 
e abertura de corredores de 
emergência/evacuação para as forças de 
socorro; 

 Escolta e faz segurança aos meios dos 
bombeiros na Zona de Intervenção (ZI) em 
deslocamento para operações; 

 Apoio à evacuação de populações em 
perigo; 

 Segurança de estabelecimentos públicos e 
proteção de infraestruturas críticas, fixas e 
temporárias, e de instalações de interesse 
público ou estratégico nacional (centrais 
elétricas, telecomunicações transportes e 
distribuição de água); 

 Proteção da propriedade privada contra 
atos de saque; 

 Empenhamento dos meios cinotécnicas na 
busca e resgate de vítimas; 

 Empenhamento do SEPNA na análise e 
deteção de zonas potencialmente 
contaminadas, nomeadamente ao nível 
dos solos, águas e atmosfera; 

 Aciona os meios de identificação de 
vítimas/medicina forense e o Núcleo 
Central de Apoio Técnico, em estreita 
articulação com as autoridades de saúde, 
em especial com o Instituto Nacional de 
Medicina Legal e Ciência Forenses. 

 Cumprem todas as missões 
que legalmente lhe estão 
atribuídas;  

 Executam medidas 
necessárias à normalização; 

 Promovem condições para o 
regresso das populações, 
bens e animais deslocados; 

 Promovem a demolição, 
desobstrução e remoção dos 
destroços ou obstáculos, a 
fim de restabelecer a 
circulação e evitar perigos de 
desmoronamentos; 

 Procedem à análise e 
quantificação. 
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APC Fase Emergência Fase Reabilitação 
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 Coordena e assegura as ações de 
cuidados de saúde diferenciados à 
população afetada; 

 Assegura uma permanente articulação 
com as várias unidades hospitalares 
vizinhas e com o Centro de Saúde de 
Aljezur, de modo, a garantir a máxima 
assistência médica possível nas 
instalações dos mesmos; 

 Garante, um reforço adequado de 
profissionais de saúde em todas as 
unidades de saúde que se encontrem 
operativas na zona de intervenção; 

 Mobiliza e destaca para, o INEM, equipas 
médicas e de enfermagem para fins de 
reforço nas ações de prestação de 
cuidados de saúde e socorro nos postos 
de triagem e hospitais de campanha; 

 Assegura o funcionamento dos serviços de 
urgência regulares, no seu âmbito; 

 Apoia as ações de mortuária.  

 Presta assistência médica e 
psicológica às populações 
afetadas. 

F
o
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 Apoio às atividades de socorro e 
salvamento e de saúde e evacuação 
secundária; 

 Apoiam a GNR na evacuação das 
populações e colocam os meios próprios 
disponíveis à disposição da evacuação das 
populações com necessidades especiais; 

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

 Apoiam no fornecimento, confeção e 
distribuição de bens alimentares, 
alojamento provisório e higiene das 
populações evacuadas; 

 Apoiam com pessoal e equipamento as 
ações de demolição, escoramento, 
desobstrução de vias e remoção de 
destroços, bem como a reabilitação das 
redes e serviços públicos essenciais; 

 Colaboram na manutenção e reparação de 
equipamentos, transportes e fornecimento 
de outros artigos disponíveis; 

 Contribuem com meios disponíveis para a 
recolha e armazenamento do produto de 
dádivas; 

 Exercem quaisquer outras atividades no 
âmbito das suas competências, de acordo 
com o legislado sobre a matéria.  

 Executam as medidas 
necessárias à normalização 
da vida das populações 
atingidas, nomeadamente no 
que concede à rede viária, 
obras de artes e no reforço 
e/ou reativação das redes de 
telecomunicações; 

 Apoiam a GNR na 
manutenção da ordem 
pública e colocam os meios 
próprios disponíveis; 

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

 Exercem quaisquer outras 
atividades no âmbito das 
suas competências, de 
acordo com o legislado sobre 
a matéria. 
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APC Fase Emergência Fase Reabilitação 
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 De acordo com a Diretiva Operacional 
Nacional nº1, o Capitão do Porto, no 
âmbito das competências que a lei lhe 
confere, assume as funções de 
Comandante das Operações de Socorro 
(COS) em estreita colaboração com as 
entidades competentes territorialmente, 
nos espaços de jurisdição da Autoridade 
Marítima, nomeadamente em situações de 
inundações; sinistros marítimos ou 
acidentes ambientais;  

 Presta apoio a tarefas relacionadas com as 
operações de reabastecimento 
(“SCOOPING”) dos aerotanques anfíbios 
de combate a incêndios florestais;  

 Procede a ações de busca e salvamento 
na sua área de jurisdição;  

 Disponibiliza informação operacional 
permanente no âmbito da atividade de 
proteção e socorro à estrutura de 
comando, coordenação e controlo 
montada.  

 Capitão do Porto no uso das 
suas competências de COS, 
em locais de sua jurisdição, 
providencia todas as medidas 
com vista ao restabelecer da 
normalidade;  

 Presta apoio, em todas as 
outras situações, às 
entidades competentes, com 
vista à reposição da 
normalidade;  

 Disponibiliza informação 
operacional permanente no 
âmbito da atividade de 
proteção e socorro à 
estrutura de comando, 
coordenação e controlo 
montada.  

IN
E
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e  Cumpre todas as missões que legalmente 
lhe estão atribuídas;   

 Coordena todas as atividades de saúde 
em ambiente pré hospitalar, a triagem e 
evacuações primárias e secundárias, a 
referenciação e transporte para as 
unidades de saúde adequadas, bem como 
a montagem de postos médicos 
avançados;  

 Executa a triagem e o apoio psicológico a 
prestar às vítimas no local da ocorrência, 
com vista à sua estabilização emocional e 
posterior referenciação para as entidades 
adequadas. 
 

 Cumpre todas as missões 
que legalmente lhe estão 
atribuídas;  

 Executam medidas 
necessárias à normalização, 
prestam apoio psicossocial 
as vítimas com recurso ao 
Cento de Apoio Psicológico e 
Intervenção em Crise 
(CAPIC). 

S
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ra
s 
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n
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 Cumpre todas as missões que legalmente 
lhe estão atribuídas;  

 Exercem funções de vigilância, primeira 
intervenção e apoio ao combate a 
incêndios florestais; 

 Dão resposta ao que lhes for solicitado 
pela CMPC de Aljezur. 

 
 
 
 

 Cumpre todas as missões 
que legalmente lhe estão 
atribuídas;  

 Realizam atividades de 
prevenção dos incêndios 
florestais, através de ações 
de silvicultura preventiva; 

 Realizam funções de 
vigilância e operações de 
rescaldo; 

 Procedem à reabertura da 
rede viária florestal. 
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APC Fase Emergência Fase Reabilitação 
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 Intervém no âmbito do apoio, busca e 
salvamento, socorro, assistência sanitária 
e social, colaborando na evacuação, 
transporte de desalojados e ilesos, na 
instalação de alojamentos temporários 
bem como na montagem de postos de 
triagem, no levantamento de feridos e 
cadáveres, no apoio psicossocial e na 
distribuição de roupas e alimentos às 
populações evacuadas, de acordo com o 
seu estatuto e disponibilidade, e em 
coordenação com os demais APC; 

 Assegura a evacuação de feridos, o 
transporte de desalojados e ilesos e a 
instalação de postos de alojamento 
temporário; 

 Colabora na montagem de postos de 
triagem, estabilização e evacuação, em 
articulação com as autoridades de saúde; 

 Assegura o apoio psicossocial, através de 
equipas de psicólogos e de equipas 
voluntárias de jovens e/ou outras camadas 
da população; 

 Faz o enquadramento do pessoal 
voluntário que se oferecer para colaborar. 

 Executa medidas necessárias 
à normalização; 

 Colabora na evacuação, 
transporte de alojamento 
temporários bem como na 
montagem de postos de 
triagem; 

 Auxilia no levantamento de 
feridos e cadáveres, no apoio 
psicossocial e na distribuição 
de roupas e alimentos às 
populações evacuadas. 
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  Procede à requisição de serviços, 

estabelecimentos e profissionais de saúde 
em caso de epidemias graves e outras 
situações semelhantes; 

 Colabora, dentro da sua área de 
competência, com as unidades de saúde 
do seu âmbito geodemográfico; 

 Exerce os demais poderes que lhe sejam 
atribuídos por lei ou que lhe hajam sido 
superiormente delegados ou subdelegados 
pela autoridade de saúde regional; 

 Aciona os materiais necessários para as 
ações de mortuária (poderá apoiar-se no 
Instituto Nacional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses, no Centro Hospitalar 
do Algarve e no Centro de Saúde de 
Aljezur. 

 Procede à requisição de 
serviços, estabelecimentos e 
profissionais de saúde em 
caso de epidemias graves e 
outras situações 
semelhantes; 

 Exerce os demais poderes 
que lhe sejam atribuídos por 
lei ou que lhe hajam sido 
superiormente delegados ou 
subdelegados pela 
autoridade de saúde regional; 

 Vigia o nível sanitário dos 
aglomerados populacionais, 
dos abrigos temporários, dos 
estabelecimentos locais de 
utilização pública e 
determinar as medidas 
corretivas necessárias à 
defesa da saúde pública. 
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APC Fase Emergência Fase Reabilitação 
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 Garantir a prestação de cuidados de saúde 
primários à população; 

 Colaborar e reforçar, as equipas do INEM, 
nas ações de prestação de cuidados de 
saúde e socorro nos postos de triagem e 
hospitais de campanha; 

 Assegurar uma permanente articulação 
com as várias extensões de saúde 
existentes no Município e com o Centro 
Hospitalar do Algarve de modo, a garantir 
a máxima assistência médica possível nas 
instalações dos mesmos; 

 Prestar assistência médica às populações 
evacuadas; 

 Assegurar o funcionamento dos serviços 
regulares, no seu âmbito; 

 Apoiar ações de mortuária. 

 Prestar assistência médica às 
populações evacuadas; 

 Promover, em conjunto com 
as instituições e serviços de 
segurança social, a 
continuidade de assistência 
médica; 

 Informar a população sobre 
os procedimentos de saúde a 
adotar; 

 Exerce os demais poderes 
que lhe sejam atribuídos por 
lei. 

 

3.2 Missão dos organismos e entidades de apoio na fase de 

emergência e na fase de reabilitação 

A missão de todos os serviços e instituições, públicos e privados, é o dever especial 

de cooperação com os agentes de proteção civil nos domínios com interesse para a 

prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente, sempre 

seguindo o princípio de comando único mencionado pela Lei de Bases da Proteção 

Civil. 

Para a reposição urgente da normalização das condições de vida da população 

atingida, e face à tipologia do risco, deverão ser executadas ações essenciais para o 

rápido restabelecimento das infraestruturas e dos serviços públicos e privados 

essenciais. 

Quadro 5. Organismos e entidades de apoio na fase de emergência e na fase de reabilitação 

OEA Fase de Emergência Fase de Reabilitação 

A
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 Apoiam logisticamente a sustentação das 
operações de combate e socorro, na área 
de atuação própria do seu Corpo de 
Bombeiros, com o apoio do respetivo 
SMPC; 

 Disponibilizam as respetivas instalações 
sempre que necessário. 

 Dão apoio às medidas 
necessárias à normalização 
da vida das populações 
atingidas e à neutralização 
dos efeitos provocados pelo 
acidente grave ou catástrofe;  

 Disponibilizam as respetivas 
instalações sempre que 
necessário. 
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OEA Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
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 Assegura o restabelecimento da 
distribuição de energia elétrica em situação 
de emergência, ativa as equipas de 
intervenção; 

 Assegura o fornecimento de energia as 
infraestruturas críticas, como estruturas da 
proteção civil, forças de segurança e 
centro de saúde. 

 Assegura a disponibilidade 
de dirigentes e técnicos 
operacionais de avaliação 
das infraestruturas e redes 
elétricas; 

 Assegura o restabelecimento 
da distribuição de energia 
elétrica. 
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r  Presta apoio às populações com bens de 
primeira necessidade nomeadamente com 
alimentação e agasalhos;  

 Presta assistência humanitária;  
 Coloca os seus meios e recursos à 

disposição das ações de socorro e 
assistência;  

 Colabora nas ações de logística.  

 Presta apoio social às 
populações com bens de 
primeira necessidade, como 
agasalhos, alimentação e 
água potável;  

 Presta assistência 
humanitária;  

 Coloca os seus meios e 
recursos à disposição das 
ações de reposição da 
normalidade;  

 Colabora nas ações de 
logística.  
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 Assegura e coordena as ações de apoio 
social às populações, no âmbito da ação 
social, em articulação com os vários 
setores intervenientes; 

 Assegura o apoio na prestação de 
primeiros socorros psicológicos; 

 Colabora na definição de critérios de apoio 
à população; 

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

 Participa nas ações de pesquisa e reunião 
de desaparecidos; 

 Participa na instalação de Zonas Apoio à 
População, assegurando o fornecimento 
de bens e serviços essenciais; 

 Colabora nas ações de movimentação de 
populações (acolhimento). 

 Assegura e coordena as 
ações de apoio social às 
populações, no âmbito da 
ação social, em articulação 
com os vários sectores 
intervenientes; 

 Assegura o apoio psicológico 
de continuidade às vítimas. 
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  Apoiam e disponibilizam meios para a 
receção temporária de pessoas 
deslocadas. 

 Apoiam e disponibilizam 
meios para a receção 
temporária de pessoas 
deslocadas. 
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OEA Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
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 Coloca os seus meios à disposição das 
ações de proteção e socorro;  

 Exercem funções de vigilância, primeira 
intervenção e apoio ao combate a 
incêndios florestais; 

 Exercem quaisquer outras atividades no 
âmbito das suas competências. 

 Presta assessoria técnica aos 
decisores;  

 Coloca os seus meios à 
disposição no 
restabelecimento da situação 
de normalidade; 

 Exercem quaisquer outras 
atividades no âmbito das 
suas competências.  
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 Mantém os Postos de Comando 
Municipais informados da estrutura própria 
de manutenção de vias e de recuperação e 
resposta em emergência. 

 Assegura a conservação e a 
exploração da rede rodoviária 
nacional, com principal 
ênfase para a área afetada; 

 Promove a melhoria das 
condições de circulação e 
assegura a proteção das 
infraestruturas rodoviárias e a 
sua funcionalidade; 

 Assegura a disponibilidade 
de dirigentes operacionais, 
com responsabilidade nas 
infraestruturas afetadas. 
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  Apoiam logisticamente as forças de 
intervenção através de alimentação e água 
potável; 

 Colaboram na confeção e distribuição da 
alimentação às populações deslocadas. 

 

 Colaboram na confeção e 
distribuição da alimentação 
às populações deslocadas. 
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 Os serviços fúnebres; 
 Recolha e transporte de cadáveres. 
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OEA Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
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 Colabora com as autoridades policiais nas 
missões de isolamento de áreas e 
estabelecimento de perímetros de 
segurança; 

  Apoiam na restrição, condicionamento da 
circulação e abertura de corredores de 
emergência ou evacuação para as forças 
de socorro; apoio à evacuação de 
populações em perigo; 

  Colaboram na segurança de 
estabelecimentos públicos e proteção de 
infraestruturas críticas, fixas e temporárias, 
e de instalações de interesse público ou 
estratégico;  

 Colaboram na proteção da propriedade 
privada contra atos de saque. 

 Apoiam medidas necessárias 
à normalização; 

 Promovem condições para o 
regresso das populações, 
bens e animais deslocados. 
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r  Colabora na instalação e organização de 

abrigos e centros de acolhimento; 
 Presta apoio domiciliário à população 

desprotegida; 
 Realiza ações de estafeta no apoio as 

atividade das entidades com 
responsabilidade nas ações de proteção 
civil; 

 Organiza recolhas e distribuição de roupas 
e outros bens. 

 Colabora com outras 
entidades no sentido de 
apoiar pessoas deslocadas, a 
regressarem ao seu local de 
origem; 

 Colabora na limpeza das 
zonas afetadas. 

A
g

ru
p

am
en

to
 v

er
ti

ca
l d

e 
es

co
la

s 
d

e 
A

lje
zu

r 

 Colabora na receção da população 
deslocada; 

 Disponibiliza as suas instalações para a 
receção de deslocados.  

 Colabora na receção da 
população deslocada; 

 Disponibiliza as suas 
instalações para a receção 
de deslocados. 
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  Ativam as suas equipas de manutenção e 
reparação;  

 Asseguram o estabelecimento das 
comunicações necessárias às operações 
de emergência. 

 
 

 Ativam as suas equipas de 
manutenção e reparação; 

 Procedem ao 
restabelecimento das 
comunicações. 
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OEA Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
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 Participa nas ações de apoio logístico as 
forças de intervenção; 

 Apoia psicologicamente as populações 
afetadas; 

 Disponibiliza o cadastro/lista, atualizados 
da população desprotegida no concelho 
(idosos sem apoio familiar, doentes 
inválidos e sem abrigo); 

 Colabora na instalação e organização de 
abrigos e centros de acolhimento; 

 Presta apoio domiciliário à população 
desprotegidas. 

 Presta apoio domiciliário à 
população desprotegidas; 

 Apoia psicologicamente as 
populações afetadas. 

IN
M

L
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F
 

 Assume a investigação forense para 
identificação dos corpos, com vista à sua 
entrega aos familiares; 

 Gere as ZRM e os necrotérios provisórios; 
 Mobiliza a Equipa Médico-Legal de 

Intervenção em Desastres, acionando os 
seus sistemas de alerta próprios. 

 Mantém mobilizada a Equipa 
Médico-Legal de Intervenção 
em Desastres. 
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 Coordena os Serviços Mortuários, em 
articulação com o INMLCF; 

 Garante a autorização de remoção de 
cadáveres para autópsia; 

 Decide sobre a ativação de Centros de 
Recolha de Informação para obtenção de 
dados Ante-Mortem. 
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 Garante a avaliação de danos e 
intervenções prioritárias para o rápido 
restabelecimento do abastecimento de 
água potável ao Município; 

 Garante uma reserva para abastecimento 
de água ao Município; 

 Assegura as intervenções na rede em alta 
e nas estações de tratamento; 

 Garante a avaliação e reparação prioritária 
das infraestruturas de saneamento básico 
e das estações de tratamento de águas 
residuais (ETAR), por forma a controlar 
possíveis contaminações decorrentes de 
danos causados na sequência de acidente 
grave ou catástrofes. 

 Assegura as intervenções na 
rede em alta e nas estações 
de tratamento; 

 Assegura o controlo da 
qualidade da água nas redes 
em alta e na entrega em baixa 
ao Munícipio de Aljezur; 

 Garante a reposição do 
fornecimento de água para 
consumo humano nos 
reservatórios de entrega em 
baixa ao Munícipio de Aljezur; 

 Garante a reparação das 
infraestruturas de 
saneamento básico e das 
ETAR por forma a repor a 
normalidade no 
encaminhamento e 
tratamento de águas 
residuais.  
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3.3 Missão das Estruturas Autárquicas (EA)    

Quadro 6. Missão das Estruturas Autárquicas na fase de emergência e na fase de reabilitação 

EA Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
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 Concedem todo o apoio necessário às 
ações a desenvolver;  

 Colocam todos os seus meios humanos e 
materiais ao serviço das ações a 
desenvolver no âmbito da Proteção Civil;  

 Participam localmente na difusão de avisos 
e informação publica as populações; 

 Apoiam a GNR na evacuação das 
populações e colocam os meios próprios, 
disponíveis a deposição da evacuação das 
populações; 

 Exercem as demais atividades no âmbito 
das suas competências. 

 Concedem todo o apoio 
necessário às ações a 
desenvolver;  

 Colocam todos os seus 
meios humanos e materiais 
ao serviço das ações a 
desenvolver no rápido 
restabelecer da normalidade;  

 Auxiliam na análise e 
avaliação dos efeitos 
causados, quer nos bens, 
quer no ambiente, quer 
essencialmente na 
população; 

 Exercem as demais 
atividades no âmbito das 
suas competências. 
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 O Departamento de Obras e Urbanismo 
auxilia a CMPC de Aljezur na definição das 
medidas de emergência a desenvolver nas 
áreas afetadas (estabilização de edifícios e 
demolições de emergência); 

 O Departamento de Obras e Urbanismo 
ficará responsável por contactar as 
entidades públicas e privadas que poderão 
prestar apoio na definição das estratégias 
de intervenção a operacionalizar. 

 O Departamento de Obras e 
Urbanismo auxilia a CMPC 
de Aljezur na definição das 
medidas de emergência a 
desenvolver nas áreas 
afetadas (estabilização de 
edifícios e demolições de 
emergência); 

 O Departamento de Obras e 
Urbanismo ficará responsável 
por contactar as entidades 
públicas e privadas que 
poderão prestar apoio na 
definição das estratégias de 
intervenção a 
operacionalizar; 

 Cabe apresentar estratégias 
de ação de modo a reativar 
os serviços essenciais do 
município. 
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EA Fase de Emergência Fase de Reabilitação 
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 Compete à Divisão de Desenvolvimento 
Economico e Planeamento – Serviços de 
Ação Social a satisfação das necessidades 
de alimentação, água potável e agasalhos 
à população deslocada, com a colaboração 
das instituições de ação social do concelho. 

 Compete à Divisão de 
Desenvolvimento Economico 
e Planeamento – Serviços de 
Ação Social a satisfação das 
necessidades de 
alimentação, água potável e 
agasalhos à população 
deslocada, com a 
colaboração das instituições 
de ação social do concelho. 
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e 
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 Compete ao SMPC assegurar o 
funcionamento de todos os organismos 
municipais de proteção civil, bem como 
centralizar, tratar e divulgar toda a 
informação recebida relativa à proteção 
civil municipal;  

 Assegura a funcionalidade e a eficácia da 
estrutura da CMPC;  

 Inventaria e atualiza permanentemente os 
registos dos meios e dos recursos 
existentes no concelho, com interesse para 
o SMPC;  

 Mantem a 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;  

 Presta apoio logístico às vítimas e às 
forças de socorro;  

 Estuda as questões de que vier a ser 
incumbido, propondo as soluções que 
considere mais adequadas;  

 Difunde avisos, alertas e outros 
considerados essenciais.  

 Apoio humano e material às outras 
entidades com especial dever de 
cooperação. 

 Compete ao SMPC 
assegurar o funcionamento 
de todos os organismos 
municipais de proteção civil, 
bem como centralizar, tratar e 
divulgar toda a informação 
recebida relativa à proteção 
civil municipal; 

 Assegura a funcionalidade e 
a eficácia da estrutura da 
CMPC;  

 Prestar o apoio logístico às 
vítimas e às forças de 
socorro;  

 Estuda as questões de que 
vier a ser incumbido, 
propondo as soluções que 
considere mais adequadas. 

 Apoio humano e material às 
outras entidades com 
especial dever de 
cooperação;  

 Procede à análise e 
quantificação dos danos.  
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  Compete a divisão administrativa e 

recursos humanos do município as 
negociações contratuais relativas a bens e 
serviços para apoio às operações de 
proteção civil; 

 É responsável pela administração e gestão 
dos processos de seguros. 

 Compete a divisão a divisão 
administrativa e recursos 
humanos do município as 
negociações contratuais 
relativas a bens e serviços 
para apoio às operações de 
proteção civil; 

 É responsável pela 
administração e gestão dos 
processos de seguros. 
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e 
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 Compete ao Município assegurar o 
funcionamento de todos os organismos 
municipais;  

 Assegura a funcionalidade e a eficácia da 
estrutura do SMPC;  

 Prestar apoio logístico às vítimas e às 
forças de socorro;  

 Estuda as questões de que vier a ser 
incumbido, propondo as soluções que 
considere mais adequadas. 

 Difusão de avisos, alertas e outros 
considerados essenciais;  

 Coloca ao serviço da Proteção Civil, todos 
os recursos disponíveis para fazer face à 
situação de desastre ou catástrofe;  

 Coloca meios humanos sob a coordenação 
do comandante das operações de socorro, 
com o intuito de suprir situações para as 
quais não seja necessária especialização 
técnica e meios específicos;  

 Apoio humano e material às outras 
entidades com especial dever de 
cooperação;  

 Apoia nas ações logísticas necessárias. 
 

 Compete ao Município 
assegurar o funcionamento 
de todos os organismos 
municipais; 

 Assegura a funcionalidade e 
a eficácia da estrutura do 
SMPC;  

 Prestar o apoio logístico às 
vítimas e às forças de 
socorro;  

 Estuda as questões de que 
vier a ser incumbido, 
propondo as soluções que 
considere mais adequadas. 

 Coloca ao serviço da 
Proteção Civil, todos os 
recursos disponíveis com o 
objetivo de repor o mais 
rapidamente a situação de 
normalidade;  

 Apoio humano e material às 
outras entidades com 
especial dever de 
cooperação;  

 Apoia nas ações logísticas 
necessárias;  

 Procede à análise e 
quantificação dos danos.  
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Lista de abreviaturas utilizadas 

• AHBV Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

• ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

• APC Agentes de Proteção Civil 

• BV Bombeiros Voluntários 

• CCBSA Centro Coordenação Busca Salvamento Aéreo 

• CCON Centro Coordenação Operacional Nacional 

• CDOS Comando Distrital Operações de Socorro 

• CHA Centro Hospitalar do Algarve 

• CMA Câmara Municipal de Aljezur 

• CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 

• CNE Corpo Nacional de Escutas 

• CNOS Comando Nacional de Operações de Socorro 

• COM Comandante Operacional Municipal 

• COS Comandante das Operações de Socorro 

• CVP Cruz Vermelha Portuguesa 

• DDeP Divisão de Desenvolvimento Economico e Planeamento  

• EDP Energias De Portugal 

• EP Estradas de Portugal 
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• ICNF Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
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• IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social 
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• ISS Instituto da Segurança Social 

• PC Posto de Comando  

• PMEPCA Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur  

• REPC Rede Estratégica de Proteção Civil 

• ROB Rede Operacional de Bombeiros 

• SF Sapadores Florestais 

• SIRESP Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de 

Portugal 

• SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

• SMS Short Message Service (serviço de mensagens curtas) 
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1. Administração de meios e recursos  

Á área de intervenção de administração de meios e recursos é coordenada pela 

Câmara Municipal de Aljezur que estabelece os procedimentos e instruções de 

coordenação das atividades de gestão administrativa e financeiras inerentes à 

mobilização, requisição e utilização dos meios e recursos, assim como eventuais 

negociações contratuais e processos de seguros, destinados a assegurar a 

permanente disponibilidade de meios e recursos para apoiar as operações aquando 

da ativação do PMEPCA. 

A requisição de meios e recursos, só é considerada válida quando apresentada pela 

estrutura de comando responsável pelas operações à CMPC de Aljezur, sendo 

aprovada pelo Presidente da Câmara Municipal. 

Os meios e recursos requeridos devem adequar-se ao objetivo pretendido, onde 

deve ser dada preferência a utilização de meios e recursos públicos, sobre os 

privados, conforme nº3 do artigo 10º da lei nº 27/2006, de 03 de julho, com as 

alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º1/2011 de 30 de Novembro. 

1.1. Responsabilidade da gestão financeira e de custos 

Compete à CMPC de Aljezur a elaboração das requisições constantes na Parte IV, 

secção III, Ponto 3.2. relativas a bens e serviços para apoio às operações de 

proteção civil que, após autorização, são adquiridas e liquidadas nos termos legais; 

A autorização para requisição de bens e serviços para apoio às operações é dada 

pela Presidente da Câmara Municipal. 

1.2. Negociações contratuais, aquisição de meios/equipamentos e 

remuneração do pessoal envolvido 

Compete a divisão Administrativa e Recursos Humanos do Município as 

negociações contratuais relativas a bens e serviços para apoio às operações de 

proteção civil. A requisição/aquisição de meios/equipamentos é feita de acordo com 

o modelo de requisição que consta na Parte IV, secção III, Ponto 3.2. A liquidação 

das despesas é efetuada segundo a tabela. 
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O pessoal integrado nos serviços, agentes e entidades constantes deste Plano, 

mesmo que requisitados, continuam a ser remunerados pelos organismos de 

origem, não podendo ser prejudicados, de qualquer forma, nos seus direitos. 

1.3. Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamentos  

O Departamento de Obras e Urbanismo do Município, são responsáveis pelo registo 

da identificação, hora de chegada, duração da tarefa, hora de saída e demais 

informações pertinentes relativas ao pessoal e equipamentos que empenhou nas 

operações de proteção civil, que para, efeitos de apoio, serão validados pela CMPC 

de Aljezur. 

1.4. Gestão de processos de seguros e conta de emergência 

As Responsabilidades Administrativas da gestão dos processos de seguros e da 

conta de emergência são da divisão Administrativa e Recursos Humanos com a 

supervisão do Presidente da Câmara Municipal. 

A conta de emergência poderá receber subsídios públicos ou donativos por parte de 

particulares e entidades privadas, sendo os mesmos utilizados apenas para suportar 

os custos associados as ações de emergência e reabilitação. 

1.5. Modos de contactos com as entidades fornecedoras  

Os contactos com fornecedores privados ou públicos de equipamento estão 

estabelecidos previamente no âmbito da participação de agentes de proteção civil e 

organismos com especial dever de cooperação no desenvolver das suas normais 

atividades, durante os períodos considerados de normalidade.  

Visto não existirem protocolos firmados com os mais diversos fornecedores privados 

de serviços e bens, a relação de proximidade existente no município entre entidades 

deverá ser mantida, no entanto o contacto com estes será estabelecido através da 

divisão Administrativa e Recursos Humanos do Município, das pessoas com 

competência administrativa específica ou diretamente entre os agentes de proteção 

civil e os seus habituais fornecedores, sob a supervisão administrativa do Presidente 

da Câmara Municipal. Os contatos e meios mobilizáveis encontram-se organizados 

na Parte IV, secção III, Anexo 1 do presente Plano. 
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2. Logística 

A logística terá que estar forçosamente relacionada com a administração de meios e 

recursos. É de salientar que a escassez de recursos a utilizar ao abrigo de todo o 

processo de socorro, obriga não só a um controlo rigoroso na aplicação dos meios e 

recursos disponíveis em mão, nos agentes de proteção civil e entidades com 

especial dever de cooperação, mas também à utilização racional de todos os meios 

e recursos pertencentes a privados, mas cruciais no sucesso da operação. 

2.1. Apoio logístico às forças de intervenção 

No que respeita as zonas de concentração e reserva (ZCR) estas estão organizadas 

por freguesias, conforme quadro 1. 

Quadro 1. Localização das ZCR por freguesia 

Freguesia Local 
Coordenadas 

Latitude Longitude 

Odeceixe Campo de Futebol António Nobre 37°25'24.72"N 8°46'03.83"W 

Rogil Parque de feiras e mercado 37°21'52.94"N 8°48'00.79"W 

Aljezur Campo de Futebol Municipal 37°18'37.37"N 8°48'16.25"W 

Bordeira Antiga Escola Primaria da Bordeira 37°11'46.68"N 8°51'34.79"W 

 
 

Quadro 2. Apoio logístico às forças de intervenção 

Apoio logístico às forças de intervenção 
Entidade Coordenadora 

CMPC 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

Bombeiros de Aljezur Forças Armadas 

GNR Autoridade Maritima 

INEM Cruz Vermelha Portuguesa 

Operadores de Telecomunicações ICNF 

SMPC de Aljezur SF Terras do Infante de Aljezur 
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EDP CNE agrupamento 1303 de Aljezur 

Estradas de Portugal INMLCF 

AHBV Aljezur Ministerio Público 

Restaurantes e Empresas de Catering Centro de Saúde de Aljezur 

Autoridade de saúde  do Municipio CHA Unidade do Barlavento 

Municipio de Aljezur Agencias Funerárias 

Juntas de Freguesia Santa Casa da Misericórdia de Aljezur 

Departamento de Obras e Urbanismo da 
CMA 

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Aljezur 

Centro Distrital de Segurança Social de 
Aljezur do ISS  

 

2.1.1. Alimentação e água potável  

 Nas primeiras 24 horas a satisfação das necessidades logísticas iniciais do 

pessoal envolvido nas operações estará a cargo dos próprios agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio; 

 Após as primeiras 24 horas, as necessidades logísticas poderão ser 

suprimidas através dos serviços do Município, caso tal seja requerido pelos 

agentes de proteção civil, organismos ou entidades de apoio que se 

encontrem no terreno; 

 A distribuição de água potável ao pessoal envolvido nas operações de 

socorro poderá ser efetuada pelos serviços do Município, apoiando-se, em 

caso de necessidade, pelo Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 1303 de 

Aljezur. A alimentação dos elementos que integram a CMPC de Aljezur será 

da responsabilidade do Município; 

 Deverão ser consideradas como infraestruturas de apoio as cantinas públicas. 

Em caso de necessidade deverá recorrer-se aos restaurantes do concelho ou 

a empresas de catering. 
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2.1.2. Combustíveis e Lubrificantes 

 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio ficarão 

responsáveis pelo abastecimento das viaturas e equipamentos, no que 

respeita a combustíveis e lubrificantes. 

 O Município poderá auxiliar os agentes de proteção civil e os organismos e 

entidades de apoio na obtenção de combustíveis e lubrificantes em situações 

pontuais, recorrendo para tal a meios próprios e aos estabelecimentos 

privados presentes no Município. 

 Os combustíveis e lubrificantes deverão ser adquiridos no posto de 

combustíveis da Galp da AHBV de Aljezur. 

2.1.3. Manutenção e reparação de equipamentos 

 Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio ficarão 

responsáveis pela reparação das suas viaturas e equipamentos; 

 O Município poderá auxiliar os agentes de proteção civil e os organismos e 

entidades de apoio na reparação das suas viaturas e equipamentos em 

situações pontuais, recorrendo para tal a meios próprios e aos 

estabelecimentos privados presentes no Município. 

 A reparação das infraestruturas básicas essenciais para a atividade dos 

agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio será da 

responsabilidade das entidades responsáveis pelas mesmas (EDP, 

Operadoras de Telecomunicações e EP). 

2.1.4. Transportes 

 A disponibilização de meios de transporte ficará a cargo dos meios próprios 

da Câmara Municipal e caso estes não cheguem proceder-se-á à contratação 

de meios privados. 

2.1.5. Material sanitário 

 A disponibilização de material sanitário ficará a cargo dos agentes de 

proteção civil e das entidades e organismos de apoio; 

 As entidades que compõem a CMPC de Aljezur deverão disponibilizar 

instalações próximas do teatro de operações, como edifícios pertencentes à 
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administração pública, de modo a auxiliar instalações sanitárias às várias 

entidades envolvidas nas ações de emergência, e/ou o aluguer de outras. 

2.1.6. Material de mortuária 

 Os materiais necessários para as ações de mortuária deverão ser acionados 

pela Autoridade de Saúde do Município; 

 A Autoridade de Saúde do Município poderá ainda requisitar, caso se 

verifique necessário, materiais e equipamentos aos respetivos fornecedores. 

2.1.7. Serviços técnicos 

 O Departamento de Obras e Urbanismo auxilia a CMPC de Aljezur na 

definição das medidas de emergência a desenvolver nas áreas afetadas 

(estabilização de edifícios e demolições de emergência); 

 O Departamento de Obras e Urbanismo ficará responsável por contactar as 

entidades públicas e privadas que poderão prestar apoio na definição das 

estratégias de intervenção a operacionalizar; 

 Na fase de reabilitação caberá ainda aos serviços técnicos do Município 

apresentar estratégias de ação de modo a reativar os serviços essenciais do 

município. 

2.1.8. Alojamento 

 O alojamento do pessoal empenhado nas operações de emergência ficará a 

cargo do SMPC, o qual deverá recorrer a instalações públicas para alojar 

temporariamente o pessoal empenhado ou, em alternativa, às instalações das 

unidades hoteleiras que não tenham sido afetadas pelo evento. 

2.2. Apoio logístico às populações 

Quadro 3. Apoio logístico às populações 

Apoio logístico às populações 
Entidade Coordenadora 

CMPC 
Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

Municipio de Aljezur IPSS de Aljezur 

DDeP - Serviço de ação social da CMA Restaurantes do concelho e empresas 
de catering 
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SMPC de Aljezur Unidades hoteleiras 

Juntas de Freguesia Agrupamento Vertical de Escolas de 
Aljezur 

 Águas do Algarve 

2.2.1. Alimentação, água potável e agasalhos 

 As Zonas de Apoio à População (ZAP) localizam-se nas sedes das juntas de 

freguesia do município; 

 A satisfação das necessidades de alimentação, água potável e agasalhos à 

população deslocada ficará a cargo da Câmara Municipal através da Divisão 

de Desenvolvimento Economico e Planeamento – Serviços de Ação Social 

com a colaboração das IPSS do concelho; 

 A distribuição de água potável pela população do município que não tem 

acesso à água da rede pública deverá ser efetuada recorrendo as viaturas do 

corpo de bombeiros. Poderá ainda recorrer-se à distribuição de água 

engarrafada, ficando as despesas desta operação a cargo do Município de 

Aljezur.  

 As Águas do Algarve garantem uma reserva para abastecimento de água ao 

Município e assegura o controlo da qualidade da água nas redes em alta e na 

entrega em baixa ao Munícipio de Aljezur; 

 A distribuição de alimentos, água potável e agasalhos ao pessoal envolvido 

nas ações de acolhimento da população deslocada ficará a cargo da Câmara 

Municipal através do SMPC. No entanto, sempre que possível, os agentes de 

proteção civil e os organismos e entidades de apoio, caso possam recorrer a 

meios próprios, deverão fazê-lo de modo a não sobrecarregar a organização 

logística que se encontra primordialmente centrada na satisfação das 

necessidades da população deslocada; 

 Deverão ser consideradas como principais infraestruturas de apoio as 

cantinas de instalações públicas. Em caso de necessidade deverá recorrer-se 

aos restaurantes do concelho e a empresas de catering. 

2.2.2. Abrigos temporários 

A definição dos locais de acolhimento temporário da população deslocada deverá 

ser realizada pela CMPC de Aljezur, ficando a operacionalização dos mesmos sob 
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responsabilidade do SMPC. Para além da utilização de instalações públicas e 

entidades de apoio e de unidades hoteleiras poderá recorrer-se à montagem de 

tendas de campanha. Os locais de acolhimento temporários designados de abrigos 

comunitários em espaços interiores ou exteriores deverão ter disponíveis balneários 

e instalações sanitárias, bem como locais amplos para a distribuição de colchões. 

a) Auto abrigo provisório  

Como primeira opção recorre-se ao auto abrigo provisório para desalojados. Sendo 

o mesmo feito, em casa de familiares ou com outro vínculo;  

b) Abrigos substitutos 

Recorre-se a abrigos substitutos, como casas camarárias, hospedarias, hotéis e 

casas particulares, sempre que o número de famílias desalojadas seja reduzido, a 

fim de criar melhores condições de vida. Quer em pequenos acidentes graves ou por 

outro lado quando em situações de catástrofe, grande parte da população já foi 

realojada. 

c) Abrigos comunitários em espaços interiores  

Na impossibilidade de recorrer aos autos abrigos provisórios, utilizam-se as 

infraestruturas já existentes e que não tenham sido afetadas, como escolas, 

polidesportivos e recintos de feiras como referido na Parte III, do ponto 5 no Quadro 

7 (Locais de abrigos temporários em espaços interiores no concelho de Aljezur) A 

ação consistirá em adequar essa instalações dotando-as, dos recursos necessários 

para que se convertam em abrigo temporários, garantindo assim as melhores 

condições de vida para as populações afetadas 

d) Abrigos Comunitários em espaços exteriores  

A construção de abrigos em espaços exteriores deve ser a última solução, devido 

aos altos custos económicos, à grande quantidade de recursos que têm que existir, 

além de causar uma rutura brusca das condições de vida normais nas populações. 
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3. Comunicações 

Quadro 4. Comunicações 

Comunicações 
Entidade Coordenadora 

Responsável - COS 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

Bombeiros de Aljezur Forças Armadas 

GNR Autoridade Maritima 

INEM Cruz Vermelha Portuguesa 

Operadores de Telecomunicações ICNF 

SMPC de Aljezur SF Terras do Infante de Aljezur 

 

O sistema de comunicações a implementar tem como objetivo assegurar as ligações 

entre os serviços, agentes, entidades e organizações de apoio que irão intervir no 

PMEPCA. É da competência do COS estabelecer um plano de comunicações para o 

teatro de operações, que deve incluir as zonas de sinistro, de apoio e de 

concentração e reserva. Deverá também ser levada em conta a hierarquização das 

comunicações, de modo a adequar-se aos vários níveis de comando e chefia 

presentes no teatro de operações. 

O organograma de comunicações proposto para o Município de Aljezur deve ter em 

conta os procedimentos e instruções de coordenação evidenciados nos seguintes 

esquemas: 
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Organograma 1. Procedimentos e instruções de coordenação (Comunicações) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A interligação operacional explicitada no organograma acima deverá funcionar com 

recurso a uma das seguintes redes: 

 Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC); 

 Rede Operacional de Bombeiros (ROB); 

 Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP). 

PC Mun. Aljezur 

Célula da Logística  Célula de Planeamento Célula de Operações 

ZRM 

Agentes, Organismos e Entidades de Apoio 

CMPC de 

Aljezur 

ZAP 

ZCR 

PC Distrital/CDOS 
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3.1. Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC) 

A REPC é uma rede partilhada pela estrutura operacional da ANPC e pelos agentes 

de proteção civil cujo objetivo principal é assegurar uma capacidade de interligação 

e interoperabilidade ao nível das estruturas superiores de comando. 

Para a utilização da REPC estão definidos canais e frequências específicos, sendo 

que no caso do Concelho de Aljezur serão utilizados os canais e frequências 

estabelecidas para o distrito de Faro, Zona Operacional do Barlavento que é 

composta pela estação repetidora da Foia (PC Foia) e equipamentos terminais de 

base (centrais de comunicações); equipamentos terminais móveis (veículos) e 

equipamentos terminais portáteis de utilização individual.  

São entidades utilizadores da REPC no concelho de Aljezur, as entidades 

constantes na Parte IV secção III, Ponto 5 do presente Plano.  

3.2. Rede Operacional de Bombeiros (ROB) 

A Rede Operacional dos Bombeiros (ROB) é exclusiva dos Corpos de Bombeiros, 

no âmbito das suas atividades profissionais. Para a utilização da ROB estão 

definidos canais e frequências específicos, sendo que no caso do Concelho de 

Aljezur serão utilizados os canais e frequências estabelecidas para o distrito de 

Faro, Zona Operacional do Barlavento que é composta pela estação repetidora da 

Foia (B Foia), o que corresponde ao canal 86 em semidúplex; equipamentos 

terminais de base (centrais de comunicações); equipamentos terminais móveis 

(veículos) e equipamentos terminais portáteis de utilização individual, com 3 canais 

de comando, 5 canais táticos e 7 canais de manobra, estando o canal de manobra 4 

prioritariamente reservado para as comunicações com os meios aéreos (ar-terra-ar), 

de acordo com a NEP/8/NT/2010 da ANPC. As frequências de utilização da rede 

ROB nos canais de coordenação encontram-se na Parte IV secção III, Ponto 5 do 

presente Plano. 
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3.3. Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de 

Portugal (SIRESP)  

O SIRESP é um sistema único de comunicações, baseado numa só infraestrutura de 

telecomunicações nacional, partilhado, que deve assegurar a satisfação das 

necessidades de comunicações das forças de segurança e emergência, 

satisfazendo a intercomunicação e a interoperabilidade entre as diversas forças e 

serviços e, em caso de emergência, permitir a centralização do comando e da 

coordenação. 
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4. Gestão da Informação 

É muito importante fazer uma boa gestão da informação, daí que a mesma deve 

compreender 3 níveis de atuação, um destinado às entidades intervenientes nas 

operações, outro destinado a todas as entidades constantes no presente plano e o 

terceiro nível que define os procedimentos a adotar na informação às populações.  

O COS é o responsável pela gestão e coordenação da informação no TO, 

articulando localmente com os diferentes agentes de proteção civil, os organismos e 

entidades de apoio e superiormente com CMPC através do Posto de Comando 

Municipal. 

Quadro 5. Gestão da Informação 

Gestão da Informação 
Entidade Coordenadora 

Posto de Comando Municipal 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

Bombeiros de Aljezur Forças Armadas 

GNR Cruz Vermelha Portuguesa 

INEM INMLCF 

Autoridade Maritima ICNF 

SMPC de Aljezur 
Centro Distrital de Segurança Social de 
Aljezur do ISS 

SF Terras do Infante de Aljezur Santa Casa da Misericordia de Aljezur 

Autoridade de saúde do Município Ministerio Público 

Centro de Saúde de Aljezur IPSS de Aljezur 

CHA Unidade do Barlavento CNE Agrupamento 1303 de Aljezur 

Município de Aljezur Agrupamento Vertical de Escolas Aljezur 

Juntas de Freguesia 
Departamento de Obras e Urbanismo da 
CMA 
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4.1. Gestão da informação entre as entidades atuantes nas 

operações  

A informação transmitida entre as entidades deve ser a seguinte: 

 Pontos de situação e perspetivas de evolução futura;  

 Cenários e resultados de modelos de previsão;  

 Dados ambientais e sociais relevantes para o apoio à decisão nas operações 

de emergência;  

 Outras informações relevantes, para a tomada de decisão.  

O COS é o responsável pela gestão da informação no teatro de operações. Os 

diferentes agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio que 

estejam envolvidos nas operações deverão assegurar a chegada da informação ao 

COS através da utilização das redes de comunicações ou de estafetas. A 

transmissão de informação do COS para os agentes de proteção civil e os 

organismos e entidades de apoio será feita pelas mesmas vias.  

A fim de garantir uma homogeneidade na passagem de informação entre os 

diferentes níveis territoriais, serão utilizados os modelos de relatório constantes do 

Parte IV, secção III, Ponto 3.1 do presente Plano. 

Os relatórios são imediatos (após a chegada das forças ao local) e periódicos de 

acordo com o estabelecido pelo COS. 

Os briefings entre o COS os agentes de proteção civil e os organismos e entidades 

de apoio serão diários (a cada 6 horas) salvo indicação expressa em contrário. 

 4.2. Gestão da informação às entidades intervenientes no plano  

A passagem de informação às entidades intervenientes no PMEPCA decorrerá 

através da REPC, no caso dos agentes de proteção civil, e/ou através de contacto 

telefónico feito pelo SMPC, no caso das entidades e organismos de apoio, por forma 

a assegurar que todas as entidades mantêm níveis de prontidão e envolvimento. Na  
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impossibilidade de utilização de qualquer uma das formas apresentadas, haverá 

recurso a estafetas.  

 4.3. Informação pública (população e órgãos de comunicação 

social) 

A informação a transmitir à população e órgãos de comunicação social é feita 

através dos comunicados que serão difundidos de oito em oito horas, pelos meios 

de comunicação social.  

Nos comunicados à população devem constar informações sobre o ponto de 

situação, as ações em curso, as áreas de acesso restrito, as medidas de 

autoproteção, os locais de reunião, de acolhimento temporário, de assistência, os 

contactos e locais, para informações, receção de donativos e inscrições para serviço 

voluntário e as instruções para regresso de populações evacuadas.  

O comunicado é feito pelo Presidente da Camara Municipal de Aljezur, e será 

divulgado através dos meios que garantem maior celeridade e maior acessibilidade 

a nível municipal: a Internet, designadamente através do sítio da Câmara Municipal 

de Aljezur (www.cm-aljezur.pt) e através da Rádio Foia (FM, 97.1 MHz) de 30 em 30 

minutos, editais afixados em pontos estratégicos (juntas de freguesia e mercados 

municipais), via SMS.  

Para garantir homogeneidade na passagem de informação à população, serão 

utilizados os modelos de comunicado constantes na Parte IV, secção III, Ponto 4 

do presente Plano. 
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5. Procedimentos de Evacuação 

A evacuação de determinada área afetada por uma situação de risco é proposta 

pelo COS e coordenada pela GNR, com o apoio e colaboração de outras entidades;  

Para o efeito, a GNR no local deve enquadrar e coordenar as operações de 

evacuação e controlo de acessos às áreas afetadas, orientando as populações para 

os locais de concentração definidos, procedendo e mantendo a abertura dos 

corredores de circulação de emergência e dos itinerários de evacuação, 

reencaminhando o tráfego, de modo a não interferir com a movimentação da 

população a evacuar nem com a mobilidade das forças de intervenção;  

Em caso de evacuação o transporte será feito, recorrendo a meios do Município, 

APC`s ou recorrendo em último caso a entidades privadas. Se necessário, a GNR 

poderá solicitar ao PC Municipal o acompanhamento médico, por parte do INEM, 

Bombeiros e CVP;  

A definição dos locais de concentração que servirão de abrigos temporários ou de 

longa duração será feita de acordo com a localização das áreas afetadas pelos 

sinistros, preferencialmente espaços interiores, amplos, como as escolas, pavilhões 

gimnodesportivos e pavilhões de feiras ou então espaços exteriores, como os 

campos de futebol; 

Após controlada a situação de emergência e na impossibilidade da população 

regressar às suas próprias habitações, as mesmas deverão ser deslocadas para a 

casa de familiares ou amigos. Caso nenhuma dessas opções seja possível, deverá 

ponderar-se o seu encaminhamento para casas camarárias, hospedarias, hotéis e 

casas particulares. 

O regresso das populações às áreas afetadas é controlado pela GNR. 
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Quadro 6. Procedimentos de evacuação 

Procedimentos de Evacuação 
Entidade Coordenadora 

GNR 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

GNR  Juntas de Freguesia 

Bombeiros de Aljezur Centro de Saude de Aljezur 

SMPC de Aljezur 
Centro Distrital de Segurança Social de 
Aljezur do ISS 

INEM SF Terras do Infante de Aljezur 

Cruz Vermelha Portuguesa Agrupamento Vertical de Escolas de 
Aljezur 

 Forças Armadas 

 Empresas de Segurança Privada 

 

 
Quadro 7. Locais de abrigos temporários em espaços interiores no concelho de Aljezur 

 Local Lotação Coordenadas 
Latitude Longitude 

F
re

g
u

es
ia

 

A
lje

zu
r 

Pavilhão gimnodesportivo municipal; 500 37°19'33.74"N 8°47'39.00"W 

Pavilhão gimnodesportivo da EBI/JI  200 37°19'10.61"N 8°47'43.29"W 

Espaço Multiusos de Aljezur (EMA); 1000 37°18'57.32"N 8°47'22.08"W 

Pavilhão dos Bombeiros de Aljezur; 100 37°19'05.16"N 8°47'53.96"W 

Pousada da juventude na Arrifana. 50 37°17'41.40"N 8°51'39.77"W 

F
re

g
u

es
ia

 

B
o

rd
ei

ra
 Centro comunitário das Alfambras; 20 37°13'36.56"N 8°49'29.34"W 

Junta de freguesia da Bordeira; 20 37°11'44.82"N 8°51'40.46"W 

Clube cultural e recreativo da 

Carrapateira. 
30 37°10'59.89"N 8°53'42.37"W 

F
re

g
u

es
ia

 

O
d

ec
ei

xe
 Sede do grupo desportivo Odeceixense; 50 37°25'58.24"N 8°46'22.53"W 

Escola primária de Odeceixe 

(malhadais); 
100 37°25'25.43"N 8°46'16.58"W 

Antiga escola primária de Odeceixe. 100 37°25'55.44"N 8°46'25.74"W 

F
re

g
u

es
ia

 

R
o

g
il Sede do clube recreativo Rogilense; 50 37°22'09.64"N 8°48'03.86"W 

Salão do rancho folclórico do Rogil. 
75 37°22'07.81"N 8°48'03.66"W 
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Quadro 8. Locais de concentração em espaços exteriores no concelho de Aljezur 

 
Local Lotação 

Coordenadas 

Latitude Longitude 

F
re

g
u

es
ia

 
A

lje
zu

r 

Campo de futebol municipal de Aljezur; 300 37°18'37.37"N 8°48'16.25"W 

Espaço Multiusos de Aljezur (EMA) 500 37°18'57.32"N 8°47'22.08"W 

Parque de campismo do Serrão. 2000 37°20'23.65"N 8°48'46.42"W 

F
re

g
u

es
ia

 
B

o
rd

ei
ra

 

Quinta da aventura na Carrapateira  300 37°11'9.65"N 8°53'54.19"W 

F
re

g
u

es
ia

 
O

d
ec

ei
xe

 

Campo de futebol António Nobre; 400 37°25'24.72"N 8°46'03.83"W 

Parque de campismo do S. Miguel.  1500 37°26'18.04"N 8°45'19.03"W 

F
re

g
u

es
ia

 
R

o
g

il 

Parque de feiras e mercado do Rogil. 500 37°21'52.94"N 8°48'00.79"W 
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6. Manutenção da Ordem Pública 

O acesso às Zonas de Sinistro (ZS), Zonas de Concentração de Reforços (ZCR), 

Zona de Reunião de Mortos (ZRM) e Abrigos Temporários fica limitado às forças de 

intervenção e outras entidades colaborantes, coordenadas pela GNR através da 

criação de barreiras físicas, perímetros de segurança ou outros meios de controlo 

adequados às necessidades. 

A manutenção da ordem pública, a limitação do acesso às zonas de sinistro e de 

apoio à segurança das infraestruturas consideradas sensíveis ou indispensáveis às 

operações de proteção civil (centro de saúde, escolas e edifícios dos APC e 

organismos e entidades de apoio) devem ser asseguradas pelas forças de 

segurança locais (GNR). 

Poderá ser previsto o recolher obrigatório e o patrulhamento pelas forças de 

segurança nas zonas evacuadas, com vista a impedir roubos e pilhagens, incluindo 

a possibilidade de detenção de todos os indivíduos ai encontrados sem autorização.  

Os procedimentos com vista à segurança das instalações críticas devem prever o 

destacamento de pessoal das forças de segurança atempadamente a cada uma das 

infraestruturas referenciadas. 

Para os estabelecimentos industriais e comerciais, os procedimentos a adotar 

podem prever o recurso a empresas de segurança privadas da especialidade, cujos 

vigilantes se devem apresentar devidamente identificados com o respetivo 

fardamento da empresa responsável. 

Quadro 9. Manutenção da ordem pública 

Manutenção da Ordem Pública 
Entidade Coordenadora - Responsável - GNR 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

GNR 
SMPC 

Forças Armadas 
Empresas de Segurança Privada 
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7- Serviços Médicos e Transporte de Vítimas  

O comandante das operações de socorro deverá identificar e informar a direção do 

plano relativamente à quantidade previsível de meios complementares necessários 

para triagem, assistência pré-hospitalar e evacuação de vítimas. 

Quadro 10. Serviços médicos e transporte de vítimas 

Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 
Entidade Coordenadora 

INEM 

Entidades Intervenientes Entidades de Apoio Eventual 

INEM  Forças Armadas 

Cruz Vermelha Portuguesa Autoridade de saúde Municipal 

Bombeiros de Aljezur Centro de Saúde de Aljezur 

 CHA Unidade do Barlavento 

 

Compete assim, à direção do plano a identificação dos meios a solicitar e em 

coordenação com o INEM, quando presente, o estabelecimento da ligação ao centro 

de saúde e aos hospitais de evacuação referenciados, prestando as informações 

necessárias sobre o tipo de ocorrência e o número estimado de vítimas. 

O INEM, utilizando os meios próprios enviados para o local, deve montar e gerir 

postos de triagem, de assistência pré-hospitalar e de evacuação secundária, em 

estreita articulação com o diretor do plano. 

Os Bombeiros de Aljezur e a Cruz Vermelha Portuguesa colaboram na evacuação 

secundária de sinistrados, em estreita articulação com o INEM.  

A autoridade de saúde vai dirigir as ações de controlo ambiental e doenças. 

O Centro de Saúde de Aljezur tem por missão colaborar e reforçar, as equipas do 

INEM, nas ações de prestação de cuidados de saúde e socorro nos postos de 

triagem e hospitais de campanha; 
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Na impossibilidade de montagem de postos de triagem de vítimas do INEM, deve-se 

utilizar como alternativa as Extensões de Saúde de Aljezur, Odeceixe, Rogil e 

Bordeira. 

As Forças Armadas, colabora na evacuação secundária de sinistrados, em estreita 

colaboração com o INEM. 

7.1 Unidades Hospitalares alternativas para receção de vítimas 

Unidades públicas alternativas de receção de vítimas 

 CHA Unidade Hospital de Faro 

 Hospital do Litoral Alentejano 

 Hospital de Beja  

 Hospital São José 

 Unidades privadas alternativas de receção de vítimas 

 Hospital Privado de Portugal (São Gonçalo Lagos e Albufeira) 

 Hospital Particular do Algarve (Alvor, Loulé e Faro) 
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8. Socorro e salvamento 

Sempre que ocorra um acidente grave ou uma catástrofe cabe, prioritariamente, às 

forças mais próximas do local da ocorrência ou que apresentam missão específica 

mais adequada fazer a primeira avaliação. 

Assim sendo e de acordo com a legislação aplicável, o chefe da primeira equipa de 

intervenção assume a função de comandante das operações de socorro (COS), 

onde 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. 

As ações de Socorro, Resgate e Salvamento serão coordenadas pelo 

comandante das operações de socorro, recorrendo ao corpo de bombeiros, Cruz 

Vermelha Portuguesa e ao INEM (o qual, por sua vez, se deverá articular com as 

entidades de saúde local). 

A triagem e evacuações primárias são coordenadas pelo INEM assim como todas 

as atividades de saúde em ambiente pré hospitalar, a referenciação e transporte 

para as unidades de saúde adequadas, bem como a montagem de postos médicos 

avançados;  

As operações de busca serão efetuadas pelas forças de segurança, às quais se 

poderão apoiar nesta tarefa o corpo de bombeiros e eventualmente os SF das 

Terras do Infante. 

As operações de combate a incêndio, escoramento de estruturas, contenção de 

fugas e derrames serão coordenadas pelo COS recorrendo aos bombeiros, SF das 

Terras do Infante e técnicos especialistas das diferentes áreas. 

No caso de serem necessários serviços de busca e salvamento na costa litoral do 

Município (ou em outras áreas de responsabilidade da Autoridade Marítima) deve-se 

informar o CDOS, e este o CADIS e o CNOS, de modo a que o CCON em 

articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo da 

Marinha, coordene todas as ações necessárias à intervenção na respetiva área de 

intervenção. 
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Caso haja uma ocorrência ou iminência de acidentes com aeronaves deve as 

respetivas entidades de Proteção Civil informar o CDOS, e este o CADIS e o CNOS, 

para que o CCON em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e 

Salvamento Aéreo (CCBSA) coordene todas as ações de intervenção  

O diretor do plano, em articulação com o comandante das operações de socorro, 

decide quando é que se passa da fase da emergência para a fase de reabilitação, 

após estarem supridas todas as necessidades relativas à supressão da ocorrência, 

no que respeita ao socorro e salvamento das vítimas. 

As informações recolhidas devem ser comunicadas aos seus centros de 

coordenação ou de operações e ter em conta o disposto na tabela de gravidade 

constante na Diretiva Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007 (Estado de alerta para 

as diretivas integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro), 

em que o grau de gravidade das ocorrências é tipificado por uma escala de 

intensidades (residual, reduzida, moderada, acentuada, crítica).Sempre que exista 

transferência de comando deverá ocorrer um briefing para o próximo Comandante. 
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9. Serviços mortuários 

No concelho de Aljezur em situações cujo número de vítimas mortais não atinja 

valores elevados, as mesmas deverão ser transportadas para a morgue do CHA 

Unidade do Barlavento, contudo se por algum motivo não for possível, as mesmas 

serão encaminhadas para as casas moratórias, até ao limite das suas capacidades 

conforme quadro 11. 

Quadro 11. Capacidade das casas mortuárias por freguesia 

Freguesia Local Lotação Coordenadas 
Latitude Longitude 

Aljezur Casa mortuária da Quinta das 
Ferrarias 

10 37°19'3.66"N 8°47'29.15"W 

Bordeira Casa mortuária no cemitério da 
Bordeira 

5 37°11'57.33"N 8°51'9.97"W 

Odeceixe Casa mortuária no cemitério de 
Odeceixe  

5 37°25'24.66"N 8°45'54.78"W 

Rogil Casa mortuária no cemitério do 
Rogil 

5 37°21'28.45"N 8°47'59.44"W 

 

Em situações com elevado número de vítimas mortais em que a morgue não tenha 

capacidade de resposta, o depósito será feito nos locais indicados no quadro 12., 

sendo os mesmos coordenados pelo magistrado do Ministério Público, em 

colaboração com a autoridade de saúde.  

Os serviços funerários ficarão a cargo das familiares ou na sua impossibilidade da 

Agência Funerária local que recorrerá em situações graves a outras agências 

próximas. Estes serviços colaborarão com os serviços municipais e as juntas de 

freguesia, através dos técnicos responsáveis e dos coveiros, afim de articular todo o 

processo com o menor transtorno possível. Quando a capacidade dos cemitérios for 

ultrapassada, passam a ser utilizados para sepultamentos de emergências os locais 

indicados no quadro 13. 

A identificação dos cadáveres estará a cargo do Instituto Nacional de Medicina Legal 

e Ciências Forenses, I.P. que entregará os corpos para serem sepultados após 

conclusão das tarefas inerentes à sua responsabilidade. 
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A autorização de remoção e transporte de cadáveres ou partes de cadáveres, do 

local onde foram inspecionados até ao local de reunião de mortos (quadros 11. e/ou 

7.), cabe ao Ministério Público e, é solicitado pelo responsável das forças de 

segurança (GNR ou Autoridade Marítima), presentes no local, a recolha e transporte 

de cadáver pode ser solicitado as agências funerárias, bombeiros e CVP. 

Quadro 12. Locais das morgues provisorias no concelho de Aljezur, sempre que não seja possível na 
casa mortuária. 

Local da 
ocorrência Morgue primária Lotação Coordenadas 

Latitude Longitude 
Freguesia Aljezur Igreja Nossa Senhora de Alva 30 37°18'58.92"N 8°47'43.80"W 

Freguesia Bordeira Igreja da Bordeira 10 37°11'47.70"N 8°51'40.05"W 

Freguesia Odeceixe Igreja de Odeceixe 20 37°25'57.25"N 8°46'15.50"W 

Freguesia Rogil Igreja do Rogil 20 37°22'10.93"N 8°48'03.90"W 

Local da 
ocorrência Morgue secundária  Lotação Coordenadas 

Latitude Longitude 
Freguesia Aljezur Igreja da Misericórdia 30 37°19'09.12"N 8°48'14.25"W 

Freguesia Bordeira Armazém da JF da Bordeira 30 37°11'42.37"N 8°51'27.15"W 

Freguesia Odeceixe Armazém da JF de Odeceixe 30 37°25'55.70"N 8°46'07.45"W 

Freguesia Rogil Armazém da JF do Rogil 30 37°22'12.04"N 8°48'02.51"W 

 
Quadro 13. Locais para sepultamento de emergência no concelho de Aljezur, sempre que não seja 

possível nos cemitérios. 

Freguesias Sepultamento de emergência Coordenadas 

Local Latitude Longitude 

Freguesia de Aljezur A Norte do cemitério de Aljezur 37º19`00´´N 8º47´28´´W 

Freguesia da Bordeira A Este do cemitério da Bordeira 37º11`58``N 8º51`08``W  

Freguesia de Odeceixe A Norte do cemitério de Odeceixe 37º25´25´´N 8º45´54``W 

Freguesia do Rogil A Este do cemitério do Rogil 37º21´30´´N 8º47´59´´W 
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10. Protocolos 

No âmbito do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur, não 

existem protocolos firmados com qualquer entidade ou instituição a data da 

elaboração do plano. 



2014 
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Comissão de acompanhamento do PMEPCA 
 

Câmara Municipal de Aljezur 

José Gonçalves Vereador com o pelouro da Proteção Civil 

Mário Costa Comandante Operacional Municipal 

Jorge Duarte Geógrafo   

 

Equipa técnica responsável pela elaboração do PMEPCA  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur 

António Santos Técnico de Planeamento de Emergência em Proteção Civil 

Filipe Carvalho Técnico de Planeamento de Emergência em Proteção Civil 

Henrique Henriques Técnico de Planeamento de Emergência em Proteção Civil 
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Lista de abreviaturas utilizadas 

• ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

• APC Agentes de Proteção Civil 

• CDOS Comando Distrital de Operações de Socorro 

• CMA Câmara Municipal de Aljezur 

• CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 

• CNOS Comando Nacional de Operações de Socorro 

• CNPC Comissão Nacional de Proteção Civil 

• COM Comandante Operacional Municipal 

• COS Comandante das Operações de Socorro 

• DIOPS Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

• DON Diretiva Operacional Nacional 

• GNR Guarda Nacional Republicana 

• ICNF Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta 

• INEM Instituto Nacional de Emergência Médica 

• ISS Instituto da Segurança Social 

• NEP Norma Execução Permanente 

• NOP Norma Operacional Permanente 

• NUT Nomenclatura de Unidade Territorial  

• PDEPC Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil 

• PDM Plano Diretor Municipal 

• PEERST-ALG Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco 

Sísmico e de Tsunamis na Região do Algarve 

• PMDFCI Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
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• PMEPCA Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur 

• PMEPCO Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Odemira 

• PMEPCVB Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Vila do Bispo 

• PMEPL Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lagos 

• POAP – PNSACV Plano de Ordenamento da Área Protegida do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

• PROF-ALG Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

• PROT-ALG Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

• SF Sapadores Florestais 

• SIG Sistema de Informação Geográfica 

• SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

• SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

• TO Teatro de Operações 

• UCC Unidade de Controlo Costeiro 
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Parte IV – Informação complementar - Secção I 

1. Organização geral da proteção civil em Portugal 

A estrutura de Protecção Civil em Portugal tem 3 patamares, nomeadamente, 

Nacional, Distrital/Regional e Municipal. A CNPC assiste o Primeiro-Ministro e o 

Governo. Tem como órgão máximo a Assembleia da República, soberana ao 

Governo, que por sua vez tem um Primeiro-Ministro e um Conselho de Ministros.  

Na base do nível nacional está o Ministério da Administração Interna, apoiado pela 

Comissão Nacional de Protecção Civil e pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, entidade da sua tutela. 

Do ponto de vista operacional, a organização está centrada numa logica 

supradistrital, existindo 5 agrupamentos de distritos. Estes agrupamentos distritais 

de operações de socorro são dirigidos pelo Comandante Operacional de 

Agrupamento Distrital. Em cada Distrito existe um CDOS dirigido pelo Comandante 

Operacional Distrital (CODIS) e um 2º CODIS.   

A nível municipal, o Presidente da Câmara é a autoridade municipal de proteção 

civil, o qual é apoiado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil. A nível municipal 

existe a figura do Comandante Operacional Municipal (COM), o qual depende 

hierárquica e funcionalmente do Presidente da Câmara, o qual detem as 

competências previstas no artigo 14º da Lei n.º65/2007, de 12 de novembro com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º114/2011, de 30 de novembro. 

1.1. Estrutura da proteção civil 

A Lei de Bases da Protecção Civil define, no seu capítulo III, o enquadramento, 

coordenação, direcção e execução da política de protecção civil. A Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC), sob a alçada do Ministério da Administração 

Interna (MAI), tem como missão planear, coordenar e executar a política de 

protecção civil, designadamente na prevenção e reacção a acidentes graves e 

catástrofes, de protecção e socorro de populações e de superintendência da 

actividade dos bombeiros bem como assegurar o planeamento e coordenação das 
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necessidades nacionais na área do planeamento civil de emergência com vista a 

fazer face a situações de crise ou de guerra. 

As Comissões de Protecção Civil constituem os órgãos de coordenação em matéria 

de protecção civil e podem ser de âmbito Nacional (CNPC), Distrital (CDPC) ou 

Municipal (CMPC). 

Os Municípios dispõem de um serviço municipal de protecção civil (SMPC), 

responsável pela prossecução das actividades de protecção civil de âmbito 

municipal. 

1.2. Estrutura de operações 

No plano operacional, o SIOPS é o conjunto de estruturas, normas e procedimentos 

que asseguram que todos os agentes de protecção civil actuam, no plano 

operacional, articuladamente sob um comando único. O SIOPS é regulado em 

diploma próprio – Decreto-lei n.º 134/2006 de 25 de Julho, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º72/2013, de 31 de maio. Neste diploma, encontram-

se definidas as responsabilidades pela coordenação institucional, o Centro de 

Coordenação Operacional Nacional (CCON) e os Centros de Coordenação 

Operacional Distrital (CCOD). No que diz respeito à gestão das operações, esta é 

comandada a nível nacional pelo Comando Nacional de Operações de Socorro 

(CNOS), que compreende a célula operacional de planeamento, operações, 

monotorização e avaliação do risco e informações, a célula operacional de logística 

e comunicações e a célula operacional de gestão de meios aéreos, dirigidas por 

chefes de células operacionais. Ao nível distrital esta estrutura está representada 

pelo Comando Distrital das Operações de Socorro (CDOS).  

A nível municipal foi criada a figura do Comandante Operacional Municipal (COM) 

pela Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º114/2011, de 30 de novembro, que depende hierarquiamente e 

funcionalmente do Presidente da Câmara  
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2. Mecanismo da estrutura de proteção civil 

2.1. Convocação, composição e competências da Comissão de 

Proteção Civil 

A Comissão Municipal de Protecção Civil de Aljezur é o órgão de coordenação em 

matéria de protecção civil no Município de Aljezur. 

A CMPC de Aljezur será convocada por telefone, ou email para os contactos 

directos de cada um dos seus membros. Na impossibilidade de serem utilizadas as 

comunicações por telefone, os membros serão convocados pessoalmente através 

do envio de estafeta. 

Quadro 1. - Convocação, composição e competencias da CMPC de Aljezur 

Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro 

Convocação  Presidente da Câmara Municipal de Aljezur. 

Composição 

 Presidente do Município de Aljezur; 
 Comandante Operacional Municipal de Aljezur; 
 Um elemento de Comando dos Bombeiros Voluntários de Aljezur; 
 Um representante da GNR de Aljezur; 
 Um representante da GNR de Odeceixe; 
 Um representante da GNR do Subdestacamento da UCC de Aljezur; 
 Autoridade de Saúde do Município; 
 O coordenador do Centro de Saúde de Aljezur; 
 O diretor do Centro Hospitalar do Algarve; 
 Um representante do Centro Distrital de Segurança Social de Aljezur do 

ISS; 
 Um representante dos SF da Associação Terras do Infante; 
 Um representante da Casa da Criança; 
 Um representante do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 

Aljezur; 
 Um representante da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur; 
 Um represente da EDP distribuição; 
 Um representante da Freguesia de Odeceixe; 
 Um representante da Freguesia de Rogil; 
 Um representante da Freguesia de Aljezur; 
 Um representante da Freguesia de Bordeira; 
 Um representante das Águas do Algarve; 
 Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas;  
 Um representante da Autoridade Maritima Local - Capitania do Porto de 

Lagos. 

Competências 

 Acionar a elaboração do PMEPCA e remetê-lo para aprovação pela 
CNPC, acompanhando a sua execução; 

 Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil 
que sejam desenvolvidas por agentes públicos; 
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 Determinar o acionamento dos planos, quando tal se justifique; 
 Avaliar a situação tendo em vista o accionamento do plano; 
 Determinar o accionamento do plano municipal de emergência quando tal 

o justificar; 
 Acompanhar a execução do plano municipal de emergência; 
 Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionam, 

ao nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas 
atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das acções de 
protecção civil; 

 Gerir a participação operacional de cada força ou serviço nas operações 
de socorro a desencadear; 

 Difundir comunicados e avisos às populações e às entidades e 
instituições, incluindo os órgãos de comunicação social. 

  

2.2. Critérios e âmbito para a declaração da situação de alerta 

A situação de alerta é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adoptar 

medidas preventivas e ou medidas especiais de reacção não mobilizáveis no âmbito 

municipal. 

Quadro 2. - Declaração da situação de alerta 

 Declaração da situação de alerta 

Â
m

b
it

o
 d

a 
d

ec
la

ra
çã

o
 Declarada quando, face à ocorrência ou iminência de ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar 

medidas preventivas e ou medidas especiais de reação.  

M
ed

id
as

 e
sp

ec
ia

is
 a

 a
d

o
ta

r 

Além das medidas especialmente determinadas pela natureza da 

ocorrência, a declaração da situação de alerta dispõe expressamente sobre: 

a) A obrigatoriedade de convocação das CMPC; 

b) O estabelecimento dos procedimentos adequados à coordenação técnica 

e operacional dos serviços e APC, bem como dos recursos a utilizar; 

c) O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de 

coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança; 

d) A adoção de medidas preventivas adequadas à ocorrência. 

A declaração da Situação de Alerta determina uma obrigação especial de 

colaboração dos OCS, em particular a rádio Fóia FM, visando a divulgação 

das informações relevantes relativas à situação. 
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O modelo de declaração da situação de alerta de âmbito municipal encontra-se no 

Anexo 7. 

2.3. Sistema de monitorização, alerta e aviso 

O Município de Aljezur não dispõe de qualquer sistema próprio de monitorização e 

alerta dos principais riscos existentes no território concelhio, pelo que o 

desencadeamento de procedimentos de alerta está francamente dependente das 

informações difundidas pelo CDOS de Faro. 

Sempre que é recebido no SMPC de Aljezur um comunicado técnico operacional da 

ANPC/CDOS, são de imediato despoletados sistemas de alerta para uma cadeia de 

pessoas e entidades já previamente estabelecida. Esquematicamente: 

 

Organograma 1. – De emissão de alertas e aviso    

 

 

Este sistema de alerta das entidades e organismos que poderão ser chamados a 

intervir, em caso de iminência e/ou ocorrência de acontecimentos susceptíveis de 

provocar danos em pessoas e bens, é um sistema redundante. São utilizados em 

simultâneo os diversos meios de difusão da informação (e-mail e sms) por forma a 

garantir a fiabilidade da comunicação, em caso de falha de uma das vias. 

A transmissão do aviso às populações será feita recorrendo aos meios a utilizar para 

divulgação da ativação do PMEPCA são aqueles que garantem maior celeridade e 

maior acessibilidade a nível municipal: a Internet, designadamente através do sítio 

da Câmara Municipal de Aljezur (www.cm-aljezur.pt), através da Rádio Foia (FM, 

SMPC 
Entidades que 

compoem a CMPC de 
Aljezur 

Comunicado 
da 

ANPC/CDOS 

Pesidente da CMA 

Vereador da PC 

COM 

SMS email 

em
ai 
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97.1 MHz), editais afixados em pontos estratégicos (juntas de freguesia e mercados 

municipais), via SMS.  

A informação a transmitir à população deverá indicar sobre as zonas potencialmente 

afectadas, os itinerários de evacuação, os locais de abrigo e as medidas de 

autoprotecção a adoptar, de acordo com o previsto na Parte IV, secção III, Ponto 4. 



            
         

2014 
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Parte IV – Informação complementar - Secção II 

1. Caraterização geral  

1.1. Enquadramento administrativo e extensão territorial  

 O concelho de Aljezur integra 1 dos 16 municípios da região e sub-região do 

Algarve com 324 km², está integrado na NUT II e NUT III – Algarve e situa-se na 

extremidade Ocidental do Distrito de Faro (Figura 1.), encontra-se delimitado a Norte 

pela Ribeira de Seixe em Odeceixe, onde separa esta freguesia com a Freguesia de 

São Teotónio, (Concelho de Odemira, Distrito de Beja/Alentejo), a Nascente pela 

Freguesia de Marmelete, do Concelho de Monchique, a Sul pelas freguesias de 

Barão de São João e Bensafrim (Concelho de Lagos) e Freguesia de Vila do Bispo 

do Concelho de Vila do Bispo, e a Poente por uma extensa costa banhada pelo 

Oceano Atlântico.  

Geograficamente o Concelho de Aljezur localiza-se na orla de transição entre a 

unidade regional do Baixo Alentejo e o Algarve, no extremo Noroeste do Barlavento 

Algarvio, integrado na Costa Vicentina. É composto por quatro freguesias (Aljezur, 

Odeceixe, Rogil e Bordeira) com uma área de 324 km2 e conta com 5884 habitantes 

(censos de 2011). A capital de distrito é Faro que dista a cerca de 120 km, sendo a 

cidade mais próxima Lagos, localizada a 30 km, sendo que o seu acesso viário 

principal realiza-se pela EN 120, que atravessa o Concelho de Aljezur de Norte a 

Sul. 

 
Figura 1. - Localização administrativa do concelho de Aljezur 

 Fonte: C.M.A 
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1.2. Caracterização histórica, patrimonial e cultural  

No concelho de Aljezur, o homem habitou estas terras desde a pré-história, havendo 

vários locais onde essa presença está devidamente confirmada, tal é o caso dos 

concheiros do período mesolítico cerca de 15.000 a.C., final da Idade Glaciaria nas 

Praias da Amoreira, Pipa e Fonte Santa, entre outros localizados ao longo da costa 

e devidamente identificadas.  

Outros povos por aqui passaram nomeadamente, cónios, visigodos e romanos cuja 

presença no nosso território é conhecida desde o Século XIX nos trabalhos 

arqueológicos de Estácio da Veiga que recolheu diversos materiais deste período, 

sempre em áreas relacionadas com a mineração.  

O trabalho de prospeção de superfície efetuado pela Associação de Defesa do 

Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, revelou uma presença romana mais 

extensa e diversificada. Hoje conhecem-se locais de exploração mineira, villae e 

necrópoles. Os dados que possuímos apontam para uma presença romana para o 

Séc. I a.C., até pelo menos ao Séc. IV d.C., os materiais recolhidos na área do 

Vidigal e Arregata, apontam para uma importante presença romana neste local, 

assim nos indicam os inúmeros objetos ali recolhidos.  

Os Árabes, que dominaram todo o Gharb al-Andalus até aos finais do século XIII, foi 

o povo que mais tempo permaneceu neste território, deixando importantes vestígios, 

sendo o Castelo de Aljezur (Figura 2.) o último reduto árabe a ser conquistado no 

Gharb.  

O trabalho desenvolvido por esta Associação, conduziu-nos à identificação de um 

conjunto de locais que vieram não só provar a importância de Aljezur neste período, 

no contexto regional como no conjunto do Mundo Árabe e referimo-nos em particular 

à identificação do Ribāt da Arrifana, afinal situado na Ponta da Atalaia, mas 

podemos igualmente falar da Ponta do Castelo na Carrapateira, na Alcaria e na 

Barrada, bem como nos Arrifes do Poço em Aljezur, na Rocha do Espojeiro na 

Bordeira e na Torre Atalaia em Odeceixe. Nestes locais têm sido realizados 

trabalhos arqueológicos por Arqueólogos especializados de diversas Universidades 

Nacionais e Estrangeiras, revelando uma importância vital para o conhecimento das 
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vivências das populações islâmicas mais Ocidentais do Mundo Árabe. A diversidade 

do tipo de ocupações, desde as explorações agrícolas, aos assentamentos de 

pescadores, ao “Convento” da Atalaia, ao Castelo de Aljezur, aos Silos da Barrada, 

ou à Torre Atalaia de Odeceixe, oferecem-nos um grande conhecimento sobre a 

vivência destas populações e das suas tradições neste recanto do Gharb al-Andalus. 

 Aljezur foi conquistado aos almóadas em 1249, no reinado de D. Afonso III, por 

forças da Ordem Militar de Santiago, sob o comando do Mestre D. Paio Peres 

Correia, pondo assim termo à presença Islâmica no território de mais de cinco 

séculos. A Ordem de Santiago, a quem o território de Aljezur foi doado, exerceu o 

seu domínio sobre toda a região, reparou o Castelo, construindo no seu interior 

aquartelamentos para abrigar uma guarnição militar. Em 12 de Novembro de 1280, 

em Estremoz, D. Dinis concedeu o primeiro Foral de Vila e Concelho a Aljezur, 

sendo a primeira Carta de Foral dada por aquele Rei a uma terra Algarvia.  

D. Manuel I reformou a Carta Diplomática de D. Dinis e concede novo Foral à 

“honrada vila de Aljezur”, no dia 1 de Junho de 1504. O Foral de D. Manuel 

manteve-se em vigor como lei até 1836.   

Aljezur possuiu outrora um importante porto fluvial com dez pontos de amarração de 

barcos, onde entravam caravelas até 130 toneladas, constituía então o único porto 

de abrigo durante a navegação ao longo da escarpada costa entre Alcácer do Sal e 

Sagres. 

A Aljezur chegavam barcos da Flandres, de Lisboa, de Tavira e Castela. No porto de 

Aljezur transacionavam-se panos finos e grosseiros, frutas, legumes, frutos secos, 

mel, azeite, especiarias e plantas medicinais. 

O porto possuía Casa da Portagem, onde se procedia ao controle, pesagem e 

cobrança de taxas, sobre produtos entrados e saídos por terra ou por mar e onde se 

cobravam as taxas regulamentadas no Foral. 

Na serra praticava-se a apicultura e a caça, no território de Aljezur havia abundância 

de hortas, pomares, cereais e vinhas, criavam-se animais domésticos, produzia-se 

linho, favas, grão-de-bico, chícharos, ervilhas, entre outros produtos da terra.   
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No rio abundava peixe e as muitas azenhas moíam cereais, cuja farinha era 

exportada pelo porto de Aljezur, para as Fortalezas Portuguesas em Africa.  

O rio deixou de ser navegável depois do violento sismo de 1 de Novembro de 1755. 

Esse cataclismo causou a quase ruína total da vila, tendo o Bispo do Algarve, D. 

Francisco Gomes do Avelar, mandado construir uma nova igreja defronte da vila, 

para ali nascer uma nova povoação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. - Castelo de Aljezur 
Fonte: C.M.A  
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2. Caracterização física 

2.1. Orografia 

O concelho de Aljezur é dominado por um mosaico complexo de formações 

montanhosas e vales encaixados. Entre as cadeias montanhosas do concelho, 

sendo de referir a Sul a Serra do Espinhaço de Cão e a Este a Serra de Monchique. 

2.1.1. Hipsometria 

No que respeita à hipsometria, o concelho de Aljezur caracteriza-se por um mosaico 

de formação montanhosa e vales encaixados. As cotas mais elevadas são as 

atingidas na Serra de Monchique, localizada a Noroeste do concelho e cujo ponto 

mais alto atinge os 370 metros (Barreiras Vermelhas) e na Serra do Espinhaço do 

Cão, com 326 metros, entre a zona da Porteloa e do Mourão. 

A maior parte do concelho está ao nível dos 67,5 – 162,5 metros, e abaixo dos 67,5 

metros situam-se os principais cursos de água do concelho de Aljezur, sendo a 

altitude média do concelho de 117 metros. 

De uma forma geral, regista-se um gradiente marcado de diminuição de altitude de 

Este para Oeste, já de Norte para Sul mostra uma harmonização de gradiente 

(Figura 3.). 

 
Figura 3. - Mapa de Hipsometrias do concelho de Aljezur  
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2.1.1 Declives 

Em relação ao declive, o concelho de Aljezur caracteriza-se por apresentar um 

relevo acentuado (Figura 4.). 

Os declives mais acentuados localizam-se sobretudo nas encostas dos cursos das 

ribeiras: do Seixe, das Cercas, do Arneiro e da Bordeira. Verifica-se também 

grandes declives em toda a extensão do concelho que é banhada pelo Oceano 

Atlântico e na zona Este do concelho da Serra de Monchique.  

 

Figura 4. - Mapa de declives do concelho de Aljezur 

2.2. Geotécnica 

O Concelho de Aljezur apresenta uma grande diversidade geológica, ainda que 

maioritariamente constituído por grauvaques, quartzitos e xistos do Carbónico, 

apresenta alguns calcários e calcarenitos do Mesozóico e do Cenozóico e areias, 

cascalheiras e dunas do Plistocénico, Pliocénico e Holocénico. 

2.3. Sismicidade1 

Em termos gerais, Portugal Continental apresenta uma atividade sísmica que se 

pode considerar moderada e que resulta do ambiente tectónico onde se insere. 

                                            
1 Fonte: IPMA 2014 
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Portugal Continental situa-se no interior da placa Euroasiática mas muito próximo da 

fronteira com a placa Africana. A atividade sísmica que afeta Portugal Continental, e 

em particular a região do Algarve, resulta principalmente da proximidade geográfica 

desta fronteira de placas, uma zona de fratura que se estende desde o estreito de 

Gibraltar até ao arquipélago dos Açores. 

Existindo, no entanto, alguma atividade sísmica associada a falhas ativas existentes 

em Portugal Continental. No âmbito de um estudo realizado para a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil sobre risco sísmico e de tsunamis do Algarve, foram 

identificadas zonas de atividade mais significativa e potencialmente mais 

representativa para a perigosidade sísmica do Algarve, como a zona da Planície 

Abissal da Ferradura, Gorringe, Golfo de Cádiz (incluindo o cavalgamento do 

Guadalquibir) e também a faixa continental da Bacia Mesozoica Lusitana. 

Contudo, de acordo com a informação disponível, e relativamente à caracterização 

sísmica da região de Aljezur é possível dizer que em termos de impacto 

macrossísmico observado ou estimado no concelho de Aljezur, dos sismos que 

ocorreram na região de Aljezur e área adjacente (área circular com 

aproximadamente 1000 km de raio), mais significativos (a menor intensidade teórica 

estimada é IV, na escala de Mercalli Modificada), para o período de 63ac - 

2014/03/31 há a referenciar o grande sismo de 1 de Novembro de 1755 (magnitude 

estimada 8.7), o sismo de 28 de Fevereiro de 1968 (magnitude 7.5) e mais 

recentemente o sismo de 17 de Dezembro de 2009 (magnitude 6.0). 

Relativamente à sismicidade instrumental, o mapa da região de Aljezur (Figura 5.) e 

área adjacente (retângulo com aproximadamente 2.5 graus de latitude por 3.5 graus 

de longitude e centrado em Aljezur), com a localização dos epicentros dos sismos 

registados nas estações da Rede Sísmica do Continente e Madeira, para o período 

de 1990/01/01-2014/03/31. 
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Figura 5. - Mapa da sismicidade no período 1990/01/01 a 2014/03/31 de Aljezur 

Fonte: IPMA 

2.4. Caracterização climática2 

Para proceder à caracterização climática, uma vez que as estações meteorológicas 

existentes o concelho de Aljezur não dispõem de dados suficientes, para o estudo 

das normais climatológicas, utilizaram-se as normais climatológicas da Estação 

Meteorológica da Zambujeira (1971 – 2000) que, das estações mais próximas, se 

considerou ser aquela que melhor representa a realidade climática do concelho de 

Aljezur. 

2.4.1. Temperatura 

A região onde se insere o concelho de Aljezur caracteriza-se por apresentar uma 

temperatura particularmente amena, cujas temperaturas médias anuais variam 

                                            
2 Fonte: IPMA 2014 
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entre 10,4ºC em janeiro e 19,7ºC em agosto. A temperatura média máxima 

ocorre em Agosto, com 25,8ºC, e a média máxima mais baixa ocorre em Janeiro 

com valores de 15,4ºC. As médias mínimas variam entre 5,5ºC em Janeiro e os 

13,7ºC em Agosto. Nos meses de Janeiro e Dezembro as temperaturas mínimas 

chegam a atingir -5,0ºC, contudo, as máximas nos mesmos meses ultrapassam 

os 15,7ºC. Pode, portanto, concluir-se que as condições climáticas no que 

concerne à temperatura são particularmente confortáveis, facto que caracteriza 

os climas mediterrânicos dos litorais ocidentais dos continentes. As 

temperaturas máximas que podem causar algum desconforto ocorrem nos 

meses de Maio a Setembro, situando-se acima dos 36ºC e chegando no mês de 

Junho a 42ºC. São, porém, valores extremos e relativamente raros, porquanto os 

valores médios da temperatura máxima nunca ultrapassam os 25,8ºC e os 

valores médios mínimos não descem abaixo de 5,5ºC. Todos estes valores 

resultam de uma média de 30 anos, como mostra o gráfico 1. 

 
Gráfico 1. – Valores da temperatura (°C) registados na estação meteorológica da Zambujeira (1971-2000) 

Fonte: IPMA 

2.4.2. Precipitação 

A precipitação anual no concelho de Aljezur é em média 587,8 mm, valor muito 

abaixo do valor médio de Portugal Continental, que ronda os 1000 mm. De referir 
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que nos meses Junho, Julho e Agosto ocorre uma quebra acentuada nos valores de 

precipitação, não indo os valores médios de precipitação além dos 10,1mm no mês 

de Junho e chegando aos 2,0 mm no mês de Agosto. Por outro lado, os meses de 

Novembro, Dezembro e Janeiro são os mais chuvosos, ultrapassando em média os 

82,4 mm mensais no mês de Janeiro e 98,9 mm no mês de Dezembro. Os maiores 

valores de precipitação diários ocorrem nos meses de Setembro (73,8 mm), Outubro 

(82,2 mm) e Novembro (99,0 mm), como mostra o gráfico 2., o que poderá levar à 

ocorrência de cheias e inundações nos locais de acumulação de escoamento 

superficial ou em cursos de água que se encontrem obstruídos. 

 
Gráfico 2. – Valores da quantidade de precipitação (mm) registados na estação meteorológica da 

Zambujeira (1971-2000) 
Fonte: IPMA 

2.4.3. Humidade relativa 

A humidade relativa do ar no concelho de Aljezur de acordo com as normais 

climatológicas da estação meteorológica da Zambujeira (1971-2000), (gráfico 3.) 

indica-nos uma humidade relativa média, de 81%. Os meses de Junho e Julho são 

aqueles que apresentam valores humidade relativa média do ar mais baixos (73%), 

já os meses de Novembro (88%), Dezembro (90%), Janeiro (89%) e Fevereiro (88%) 

são aqueles que apresentam valores altos de humidade relativa. O fato dos valores 

médios dos teores de humidade não atingirem valores particularmente baixos não 

significa que, de uma forma mais pontual não possam ocorrer dias com teores de 

humidade criticamente baixos. De facto, os teores de humidade relativa do ar 

bastante reduzidos associados a temperaturas altas, deverão constituir razões para 

o alerta das forças de prevenção e combate a incêndios, uma vez que aumenta o 
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risco de ignição e a facilidade da propagação das chamas (risco de incêndio 

florestal). 

 
Gráfico 3. – Valores humidade relativa do ar (%) às 09h UTC registados na estação meteorológica da 

Zambujeira (1971-2000) 
Fonte: IPMA 

2.4.4. Vento 

No que respeita ao padrão dos ventos no concelho de Aljezur de acordo com as 

normais climáticas da estação meteorológica da Zambujeira (1971-2000), (gráfico 

4.). O vento dominante é de noroeste e têm uma frequência moderada, com 

frequências médias de 49,9% no mês de Julho, com ventos de noroeste e com 

velocidade média anual de 8,3 km/h.   

 
Gráfico 4. – Frequência e velocidade do vento por rumo registados na estação meteorológica da 

Zambujeira (1971-2000) 
Fonte: IPMA 
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2.4.5. Insolação 

A insolação média no concelho de Aljezur excede, as 2 800 horas anuais com 

exceção das zonas altas do concelho, nomeadamente a zona da serra de 

Monchique e do Espinhaço de Cão. 

Nas zonas costeiras do concelho verificam-se os valores máximos, de 3 000 horas 

anuais. 

2.4.6. Nevoeiro 

O número médio de dias de nevoeiro no concelho de Aljezur de acordo com as 

normais climatológicas da estação meteorológica da Zambujeira (1971-2000), 

(gráfico 5.). Os meses com maior incidência de nevoeiro são, junho (1,6), julho (2,7), 

agosto (2,5), setembro (3,0) e outubro (2,0). Tendo uma média anual de 20 dias de 

nevoeiro por ano.  

 
Gráfico 5. - Número médio de dias com nevoeiro, registados na estação meteorológica da Zambujeira 

(1971-2000) 
Fonte: IPMA 

2.4.7. Geada 

O número médio de dias com geada no concelho de Aljezur de acordo com as 

normais climatológicas da estação meteorológica da Zambujeira (1971-2000), 

(gráfico 6.). Os meses com maior incidência de geadas são, dezembro (5,3), janeiro 

(8,0) e fevereiro (3,7). Tendo uma média anual de 20,5 dias com geada por ano.  
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Gráfico 6. - Número médio de dias com geada, registados na estação meteorológica da Zambujeira  

(1971-2000) 
Fonte: IPMA 

2.4.8. Frequência de fenómenos adversos 

No concelho de Aljezur, não existe grande frequência de fenómenos adversos, 

embora existam registos de episódios raros de ventos fortes, causadores de danos 

avultados nesta região, surgindo assim riscos ao nível da segurança pública e dos 

danos em veículos e edifícios, condicionando a garantia de condições mínimas de 

normalidade, em especial, na obstrução das vias de comunicação.  

2.5. Recursos hídricos 

2.5.1. Rede hidrográfica 

O concelho de Aljezur encontra-se inserido região da bacia hidrográfica das Ribeiras 

do Algarve, corresponde à área das bacias hidrográficas dos cursos de água que 

drenam para o litoral ocidental do Algarve, com destaque para as ribeiras da 

Carrapateira, Aljezur e Seixe.  

É particularmente nas serras de Monchique e Espinhaço de Cão, que nascem os 

principais cursos de água do concelho, que escoam para Oeste em direção ao 

Oceano Atlântico. A maior parte dos cursos de água possui um regime torrencial 

com caudais nulos ou muito reduzidos durante uma parte do ano, correspondente ao 

período de estiagem. Em geral, os cursos de água principais (quadro 1.) apresentam 

uma pequena extensão, inferior a 16 km, constituindo exceção as ribeiras do Seixe 

(43,9 km), e Aljezur (33,7 km). 

Das características dos perfis longitudinais dos cursos de água, sobressai o declive 

da ribeira de Aljezur, com declive médio de 2,1% e do Seixe com 1,5%. Trata-se de 
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cursos de água onde ocorrem cheias com alguma frequência, sempre que se 

verificam precipitações intensas na Serra de Monchique. Tal fato deve-se ao 

acentuado declive do trecho montanhoso destas ribeiras, ao substrato rochoso que é 

pouco permeável e à extensão do trecho final, que é plano. A influência da maré 

vem agravar as consequências das cheias, ficando por vezes inundadas vastas 

extensões. 

Quadro 1. - Características morfométricas dos principais cursos de água do Concelho de Aljezur 
Fonte: CCDR-Algarve 

Ribeira Comprimento 
(km) 

Altitude 
máxima 

(m) 

Altitude 
mínima 

(m) 

Desnível 
(m) 

Declive 
médio (%) 

Seixe 43,9 641 0 641 1,5 

Aljezur 33,7 698 0 698 2,1 

Alfambras 13,2 126 7 119 0,9 

Areeiro 11,0 130 7 123 1,1 

Bordeira 13,3 170 0 170 1,3 

Carrapateira 15,5 210 4 206 1,3 

 

Na Figura 6, representa-se a rede hidrográfica do concelho de Aljezur. 

 

 
Figura 6. - Mapa da rede hidrográfica do concelho de Aljezur 
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2.5.2. Qualidade das Águas Doces Superficiais – Cursos de Água 

A monitorização da qualidade das águas nos cursos de água do concelho de Aljezur 

é da responsabilidade do APA, envolvendo a colheita de amostras e a análise 

sistemática de um vasto conjunto de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, 

na 2 estações de amostragem existentes no concelho, uma localizada na ribeira de 

Aljezur (Ponte Pereiro) e outra na ribeira do Seixe (Odeceixe). A periodicidade do 

controle analítico é mensal, embora para alguns parâmetros − como os metais 

pesados, por exemplo – a periodicidade é anual. 

A avaliação da qualidade da água apresentada em seguida baseia-se na informação 

disponibilizada pelo SNIRH. A avaliação foi efetuada de acordo com o critério do 

APA que classifica as águas em cinco classes: “A” (Excelente), “B” (Boa), “C” 

(Razoável), “D” (Má) e “E” (Muito Má). 

Assim, a evolução da qualidade da água nos locais amostrados pode resumir-se da 

seguinte forma: 

 Ribeira de Seixe – na estação de Odeceixe, a monitorização começou em 

1995 (gráfico 7.) e, nesse ano, a água classificou-se na “Classe B”; em 1995, 

foi classificada como “Boa”, assim como nos anos de 1998, 2000, 2001, 2004, 

2008, 2010, 2011 e 2012. Nos anos de 1996, 1997, 2003, 2006 e 2007 a 

água foi classificada na “Classe C”, considerada “ Razoável” devido ao 

excesso de Oxidabilidade (1996), aos coliformes totais e fecais (1997), aos 

coliformes totais (2003), ao manganês (2006) e ao oxigénio dissolvido (2007). 

Em 1999 e 2003, a água foi classificada na “Classe D”, considerada “ Má” 

devido ao oxigénio dissolvido. A água foi classificada na “Classe E”, 

considerada “Muito Má” nos anos de 2002 e 2005, devido ao manganês. 
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Gráfico 7. - Classificação da qualidade da água na ribeira de Seixe (1995 – 2012) 
Fonte: SNIRH 

 Ribeira de Aljezur – na estação da Ponte Pereiro, a monitorização começou 

em 1997 (gráfico 8.) e, nesse ano, a água classificou-se na “Classe B”; em 

1997, foi classificada como “Boa”, assim como nos anos de 1998, 1999, 2000, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012. A água desta ribeira 

nos anos de 2001, 2002 e 2009 a água foi classificada na “Classe C”, 

considerada “ Razoável” devido ao excesso de Estreptococos fecais (2001), 

aos coliformes totais (2002) e ao oxigénio dissolvido (2009).  

 

Gráfico 8. - Classificação da qualidade da água na ribeira de Aljezur (1997 – 2012) 
Fonte: SNIRH 
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2.6. Qualidade do ar 

No que diz respeito à qualidade do ar, não existem dados para o concelho de Aljezur 

que permitam a avaliação local do estado deste parâmetro. As estações de 

monitorização da qualidade do ar mais próximas de Aljezur são Estação de David 

Neto e Estação de Pontal, ambas no concelho de Portimão. Uma vez que para este 

concelho não nos foi possível obter dados locais relativos à qualidade do ar, a 

avaliação da qualidade do ar foi obtida através dos dados relativos aos históricos 

anuais dos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2012 para o Algarve, únicos anos com 

registos disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). O gráfico 9., 

mostra os históricos anuais da qualidade do ar registado no Algarve nos anos de 

2004, 2005, 2006, 2007 e 2012, destaca-se a percentagem dos dias com qualidade 

do ar Bom em, 96% dos dias em 2004, 93% dos dias em 2005, 78% dos dias em 

2006, 81% dos dias em 2007 e 79% dos dias em 2012. Em relação aos dias com 

qualidade do ar Médio há o registo de, 4% dos dias em 2004, 13% dos dias em 

2005, 19% dos dias em 2006, 15% dos dias em 2007 e 17% dos dias em 2012. No 

entanto, apesar das percentagens dos dias com qualidade do ar, Muito Bom, Fraco 

e Mau ser residual, foi registado no ano de 2005, 1% dos dias com qualidade do ar 

Mau e no ano de 2007, 4% dos dias com qualidade do ar Muito Bom. 

Mais uma vez será importante referir que, apesar de se verificarem estas 

percentagens no Algarve, não podemos concluir que em Aljezur estas mesmas 

percentagens sejam as mesmas, até porque não é um concelho com uma forte 

pressão da indústria transformadora e de tráfego rodoviário, nem é atravessado por 

importantes eixos rodoviários como a EN 125 e Via do Infante (A22). 

 
Gráfico 9. - Históricos anuais da qualidade do ar registado no Algarve, nos anos de 2004, 2005, 2006, 

2007 e 2012 
Fonte: APA 
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2.7. Uso do solo 

2.7.1. Ocupação do solo 

Relativamente à ocupação do solo, verifica-se que no concelho de Aljezur, a área 

agroflorestal é dominante, seguida dos incultos e da agrícola. Desta forma, merece 

relevância o facto de grande parte do concelho ser de espaços florestais que 

representa uma perigosidade acrescida relativamente aos incêndios florestais, 

aumentando assim a possibilidade de ocorrência de incêndios de grandes 

dimensões no concelho. 

 
Figura 7. - Mapa da ocupação do solo no concelho de Aljezur 

 

2.7.2. Coberto vegetal 

De acordo com a informação constante no POM 2013, a ocupação florestal 

predominante assenta no eucaliptal (29%), no pinheiro bravo (24%), no sobreiro 

(21%) e no medronheiro (20%), sendo que estas quatro espécies ocupam cerca de 

94% da área florestal do concelho.    
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Figura 8. - Mapa do coberto vegetal do concelho de Aljezur 

2.7.3. Zonas especiais 

No que respeita ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas (Rede Nacional de 

Áreas Protegidas e Rede Natura 2000 – Zona Proteção Especial e Zona Especial de 

Conservação e outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos 

internacionais), constatasse que no concelho de Aljezur existem áreas classificadas 

(figura 9.), quer na Rede Nacional de Áreas Protegidas (Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina), quer na Rede Natura 2000 (PTCON0012 – Costa Sudoeste e 

PTCON0037 – Monchique). 

A Rede Natura PTCON0037 – Monchique ocupa uma área de 7861ha no concelho 

de Aljezur, sendo que o PTCON0012 – Costa Sudoeste ocupa uma área de 

14380ha.   



 
 

             Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur   

  
 Parte IV – Informação complementar – Secção II 

Página 31 de 80 

 

 
Figura 9. - Mapa do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e rede natura 2000 
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3. Caracterização socioeconómica 

Neste ponto são analisadas as principais mudanças nas dinâmicas demográficas e 

económicas do concelho de Aljezur, ocorridas durante as ultimas décadas. Sendo as 

principais fontes de informação os dados dos Censos (2001 – 2011) disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pela Camara Municipal de Aljezur. 

3.1. Dinâmicas demográficas  

3.1.1. Densidade populacional 

De acordo com os Censos de 2001 e 2011 do INE (gráfico 8.), o concelho de Aljezur 

apresentava uma densidade populacional de 16,5 habitantes/km2 em 2001 e 17,2 

habitantes/km2 em 2011, o que mostra uma densidade populacional bastante inferior 

à média da região do Algarve que apresentava uma densidade populacional de 80,3 

habitantes/km2 em 2001 e 89,3 habitantes/km2 em 2011. 

 

Gráfico 10. – Densidade populacional hab/km2 dos censos de 2001 e 2011, para o Algarve e Aljezur 
Fonte: INE  
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3.1.2. Evolução da população 

A evolução da população no Concelho de Aljezur, nos últimos 60 anos, corresponde 

a uma oscilação do número de habitantes, com tendência para a diminuição 

constante desse valor. Aljezur tem perdido muita população ao longo dos anos, 

contabilizando em 2002, 5234 habitantes, comparativamente com os 8088 que 

viviam em Aljezur em 1950. Se entre 1950 e 1960 a população cresceu, entre 1960 

e 1991 a população diminuiu de forma significativa, reflexo da emigração dos anos 

60 e do êxodo rural. Entre 1991 e 2001, a população voltou a crescer, passando de 

5006 habitantes, o valor mais baixo registado, para 5288, correspondendo a um 

crescimento na ordem dos 5,6%. O mesmo se verificou conforme o gráfico 4, entre 

2001 e 2011, a população residente no concelho de Aljezur voltou a crescer 596 

habitantes, passando dos 5288 habitantes para 5884.  

 

 
Gráfico 11. - População Residente no Concelho de Aljezur, dados dos Censos 1981, 1991, 2001 e 2011  

 Fonte: INE 
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3.1.3. Distribuição da população residente por estrutura etária 

O concelho de Aljezur apresenta uma forte tendência para o envelhecimento da sua 

população residente. 

Esta tendência, verificada desde 1981, é confirmada, quer pelo contínuo e 

acentuado crescimento da população acima dos 65 anos, quer pela diminuição dos 

restantes escalões etários. 

Os índices da estrutura etária reflete exatamente está tendência, com o aumento 

contínuo do índice de envelhecimento, o qual atinge o seu valor máximo, em 2011.   

 
Quadro 2. - Distribuição da estrutura etária no Concelho de Aljezur, de 1981,1991, 2001 e 2011 

Fonte: INE 

Escalões etários 1981 1991 2001 2011 

0 a 14 anos 753 15% 679 14% 625 12% 603 10% 

15 a 24 anos 
534 11% 522 10% 502 9% 499 8% 

25 a 64 anos 2661 53% 2537 51% 2627 50% 2865 49% 

> 65 anos 1111 22% 1268 25% 1534 29% 1917 33% 

Totais 5059 100% 5006 100% 5288 100% 5884 100% 

3.1.4. População flutuante  

No que se refere à população flutuante no concelho de Aljezur, esta tem um peso de 

20%, relativo á população residente, segundo dados (de 2009) disponíveis pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, no Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que 

integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve.  

 3.1.5. Evolução do número de edifícios e alojamentos 

Na última década, assistiu-se a um crescimento do número de alojamentos no 

concelho de Aljezur. Em 2011, foram recenseados no concelho de Aljezur 5 341 

edifícios destinados à habitação, o que representa um crescimento da taxa de 

variação de 26,67% face a 2001. Ao nível dos alojamentos verificou-se um aumento 

de 28,46% na taxa de variação, bastante superior à variação nacional que, na última 

década, foi de 16,3%. 
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Entre 2001 e 2011 verificou-se um crescimento no número de edifícios em todas as 

freguesias do concelho de Aljezur. O maior crescimento verificou-se na freguesia de 

Aljezur (36,11%), seguido pelas freguesias de Odeceixe (16,55%) e Rogil (16,16%) 

e por último a freguesia da Bordeira (12,99%). 

A variação no número de alojamentos tem um padrão algo semelhante à dos 

edifícios, a freguesia que apresenta uma maior taxa de variação e a de Aljezur 

(36,25%), seguida pelas freguesias, do Rogil (21,74%), Bordeira (18,46%) e por 

último a freguesia de Odeceixe (16,63%).  

Quadro 3. - N.º de edifícios e alojamentos recenseados no concelho de Aljezur, por freguesias e 
respetivas taxas de variação (2001-2011) 

Fonte: INE 

 

3.2. Dinâmicas económicas 

3.2.1. Estrutura económica 

A estrutura económica do Concelho de Aljezur considerando o total de 

estabelecimentos por atividade económica CAE (Classificação das Atividades 

Económicas), das 717 empresas em atividade no concelho (quadro 4.), as atividades 

principais são, o comércio, tanto por grosso como a retalho (19%), bem como, as 

atividades associadas ao alojamento, restauração e similar (19%). Ao qual se 

seguem as atividades associadas.  

Edifícios 
Taxa de variação 

dos edifícios 
(2001 - 2011)

Alojamentos 
Taxa de variação 
dos alojamentos 

(2001 - 2011)
N.º % N.º % 

5391 26,67 5927 28,46
3136 36,11 3458 36,25

548 12,99 584 18,46
859 16,55 961 16,63
848 16,16 924 21,74

4256 4614
2304 2538

485 493
737 824
730 759

Bordeira
Odeceixe
Rogil

Odeceixe
Rogil

2001

Aljezur
Aljezur

2011

Aljezur
Aljezur
Bordeira

Período de referência 
dos dados Localização 

geográfica
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Num segundo grupo, encontram-se a agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca (15%) e construção (13%), seguida da indústria transformadora e das 

atividades administrativas e dos serviços de apoio, ambas com valores de 6%. 

De destacar ainda as atividades com menor expressão no concelho são as das 

indústrias extrativas e as ligadas a eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar 

frio, ambas apenas com uma empresa cada. 

Em síntese, para além do comércio e do alojamento, restauração e similar, merecem 

destaque as atividades relacionadas com a agricultura e pescas e da construção, 

fato diretamente relacionado com o tipo de economia existente na região. 

Quadro 4. - Estrutura da atividade económica, por ramos de atividade, 2012 por número e percentagens 
Fonte: INE 

 

3.2.2. Tecido empresarial 

O tecido empresarial existente no concelho de Aljezur tem vindo a aumentar ao 

longo dos anos, é composto essencialmente, por micro e pequenas empresas com 

um número médio de dois funcionários. A maior concentração de empresas por 

metro quadrado é na Zona Industrial da Feiteirinha, com uma área de 81925 m2, 

dividida em 34 lotes, implantada junto à EN120 a menos de 25Km da A22 – Via do 

Infante.  

N.º %
717 100%
109 15%

1 0%
40 6%

1 0%
92 13%

133 19%
15 2%

133 19%
26 4%
37 5%
43 6%
15 2%
20 3%
15 2%
31 4%

Atividade económica (Divisão - CAE Rev. 3)

Empresas (N.º) por  
atividade económica 

Dados do ano de 2012
Concelho de Aljezur

Total de atividades economicas existente
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Construção
Comércio por grosso e a retalho
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades imobiliárias
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Outras atividades de serviços

Educação
Atividades de saúde humana e apoio  social
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
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3.2.3. Os setores de atividade mais representativos 

O gráfico 12., expressa a distribuição da população empregada no concelho de 

Aljezur pelos principais sectores de atividade, o setor terciário (70%) é aquele que 

emprega o maior número de pessoas, seguindo-se o setor secundário (20%) e o 

setor primário (10%) é aquele que emprega o menor número de pessoas, 

acompanhando o que acontece no Algarve.    

 
Gráfico 12. - População empregada, no concelho de Aljezur, por setor de atividade (2011) 

Fonte: INE 

  



 
 

             Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur   

  
 Parte IV – Informação complementar – Secção II 

Página 38 de 80 

 

4. Caracterização das infraestruturas  

 As infraestruturas consideradas relevantes na prevenção, planeamento, socorro e 

emergência são caracterizadas e identificadas geograficamente. Através desta 

caracterização, é possível obter uma perspetiva global da distribuição espacial no 

município de infraestruturas de apoio operacional, como a rede viária, 

telecomunicações, abastecimento de água, eletricidade e também identificar as 

infraestruturas estratégicas ou sensíveis como instalações dos agentes de proteção 

civil. 

4.1. Rede rodoviária 

O concelho de Aljezur é servido pela EN 120 que atravessa grande parte do 

concelho de norte para sul, sendo a principal ligação as freguesias de Odeceixe, 

Rogil e Aljezur e faz ligação aos concelhos vizinhos de Odemira e Lagos, de referir 

ainda a ER 267 que liga ao concelho de Monchique e a ER 268 que faz ligação ao 

concelho da Vila do Bispo. É ainda percorrido por um conjunto de caminhos 

municipais que embora possuam um nível de serviço inferior às de âmbito nacional e 

regional, desempenham uma função essencial na acessibilidade intra-concelhia, 

assegurando a ligação aos aglomerados de pequena dimensão, apresentando 

algumas destas vias capacidade de serviço reduzida.  
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Figura 10. - Mapa da rede Viária do concelho de Aljezur 

Fonte: CMA 

4.2. Rede de abastecimento de água 

Todo o concelho de Aljezur encontra-se abrangido pelo sistema de abastecimento 

de água (figura 11.), abrangendo presentemente mais de 99% da população 

residente, apresentando a água fornecida boas características de qualidade. 

Toda a água distribuída no concelho de Aljezur provem do Sistema Multimunicipal 

de Abastecimento de Água do Algarve, das Estações de Tratamento de Águas das 

Fontainhas e Alcantarilha, infraestruturas pertencentes as Águas do Algarve, tendo 

atingido os volumes de 892170m3 em 2010, 877420m3 em 2011 e 901080m3 em 

2012. O concelho de Aljezur possui, uma rede de distribuição de água com 

aproximadamente 340km (2014) e o número de reservatório de água em 

funcionamento é de 13 (2014) e o período médio de reserva de água no concelho é 

de 3 dias. 

4.3. Rede de saneamento 

As águas residuais no concelho de Aljezur são essencialmente produzidas pelos 

aglomerados populacionais existentes, esta é recolhida através de sistemas de 
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drenagem e estações de tratamento de águas residuais (ETAR), geridas pela Águas 

do Algarve que serve as quatro freguesias do concelho. 

Segundo dados do INE (2008), 82% da população do concelho encontra-se provida 

por sistemas de drenagem de águas residuais e as 8 ETAR (figura 11.) existentes no 

concelho de Aljezur foram responsáveis pelo tratamento de 142356m3 em 2006, 

254431m3 em 2007 e 279696m3 em 2008, o que mostra uma evolução no volume de 

água tratadas. 

4.4. Rede elétrica 

A distribuição da energia elétrica (rede elétrica de baixa, média e alta tensão) no 

concelho de Aljezur está a cargo da EDP Distribuição – Energia S.A (figura 11.). A 

rede elétrica de muito alta tensão que serve o concelho, tem algumas limitações 

(falta de redundância), o que é um risco acrescido em situação de avaria na rede de 

transporte até ao nosso concelho.   

4.5. Rede de telecomunicações 

No concelho de Aljezur pode-se considerar que a maioria do território se apresenta 

coberto pela rede de serviço telefónico fixo. As redes de distribuição telefónica do 

concelho são efetuadas na maioria dos casos por cabos aéreos no transporte até 

aos aglomerados populacionais e nestes os mesmos estão enterrados no solo. No 

que diz respeito à cobertura do serviço telefónico móvel verifica-se existir uma 

cobertura (figura 11.) bastante razoável do município sendo de realçar, no entanto a 

existência de falhas na zona da Gale, o que poderá dificultar as comunicações em 

operações que venham a decorrer neste local. 

4.6. Parques eólicos  

O concelho de Aljezur possui vários parques eólicos instalados no concelho, estando 

instalados até ao momento 26 aerogeradores nas seguintes localizações (figura 11.), 

no Pico Alto, Feiteirinha, no Espinhaço de Cão, Pico Alto, Guerreiros e Bordeira, de 

acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia, entidade que licencia estes 

projetos. 
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Figura 11. - Mapa das infraestruturas instaladas no concelho de Aljezur 

Fonte: CMA 

4.7. Rede de distribuição de combustíveis 

No concelho de Aljezur não existe uma rede de distribuição de gás que cubra o 

concelho. 

 A população do concelho é abastecida através de depósitos de gás e por botijas de 

gás, que estão distribuídas em diversos locais das freguesias do concelho de 

Aljezur. 

No concelho existem 3 bombas de combustível (Mapa 10.). Estas constituem quer 

meios de apoio ao combate de sinistros, quer locais que poderão gerar ou agravar 

situações de emergência. Na freguesia de Aljezur existem 2 bombas de combustível, 

sendo a restante bomba de combustível localizada na freguesia do Rogil. Nas 

restantes freguesias, dado não terem distribuição de combustíveis, poderá verificar-

se perdas de tempo significativas no abastecimento de viaturas e maquinaria de 

apoio ao combate de sinistros (principalmente se por algum motivo se encontrarem 

com limitações operacionais). 
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4.8. Aeroportos e aeródromos 

Relativamente aos aeroportos e aeródromos, não existe nenhuma infraestrutura 

aeroportuária no concelho de Aljezur. Apenas podemos contar com o aeródromo de 

Lagos e de Alvor que ficam a cerca de 35 e 45 KM e o aeroporto de Faro que fica a 

cerca de 120 Km. Apesar da inexistência de aeroportos ou aeródromos dentro dos 

limites do concelho, o risco de acidentes aéreos no concelho não é nulo. Pois o 

tráfego aéreo que cruza o espaço aéreo do concelho constitui um fator de risco de 

ocorrência de acidentes graves resultantes da queda de aeronaves. 

4.9. Património arquitetónico e arqueológico 

No concelho de Aljezur encontram-se inventariados inúmeros imóveis de interesse 

arquitetónico e histórico, bem como património arqueológico de diversos períodos da 

história que atestam a importância deste concelho para povos como os mirenses 

(7000 anos a.C.  final da Idade Glaciária).  

Também da pré-história é um vasto conjunto de peças em pedra polida, sílex, xert, 

entre outros, atribuído ao período Neolítico Final/Calcolítico (3000-2500 anos a.C.), 

que se encontra em exposição no Museu Municipal em Aljezur. 

Da Idade do Bronze (1200-900/800 anos a.C.) surge a Necrópole de Corte Cabreira, 

na freguesia de Aljezur, detetada em 1990, sendo alvo posteriormente de 

escavações de emergência. 

No entanto, é do período islâmico (séculos X-XII) que se reserva o maior esplendor 

arqueológico do concelho de Aljezur, comprovado por escavações arqueológicas 

levadas a efeito quer no Castelo de Aljezur, na Ponta da Atalaia (Rîbat da Arrifana), 

Ponta do Castelo - Carrapateira, na Igreja Nova  Aljezur ou em Alcaria, freguesia de 

Aljezur. 

Dado o concelho se encontrar numa região caracterizada por uma atividade sísmica 

histórica relativa, os danos nos edifícios mais antigos, nomeadamente os históricos, 

poderão ser destruidores. No caso de ocorrência de um fenómeno natural extremo, 

que ponha em causa a integridade estrutural de bens arquitetónicos e 

arqueológicos, deverão realizar-se ações de estabilização e recuperação 

envolvendo as entidades previstas no PMEPCA.  
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4.10. Serviços de saúde  

O concelho de Aljezur, no que diz respeito a serviços públicos de saúde (Mapa 10.), 

estes estão localizados nas seguintes infraestruturas: na sede de concelho localiza-

se o Centro de Saúde de Aljezur, contando com a extensão de saúde do Rogil e de 

Odeceixe, este serviço pode ainda ser complementado pelas farmácias existentes 

nas respetivas freguesias de, Aljezur, Rogil e Odeceixe. No município de Aljezur não 

se localizam infraestruturas hospitalares, sendo o hospital de referência para o 

concelho a Unidade Hospitalar do Barlavento Algarvio em Portimão e o Serviço de 

Urgência Básica de Lagos, ambos pertencentes ao Centro Hospitalar do Algarve. 

4.11. Escolas e estabelecimentos de ensino  

No concelho de Aljezur não existe uma rede de estabelecimentos de ensino para 

todos os níveis de ensino, pois só existe até ao 3º ciclo de ensino. No ano de 2000 

foi criado o Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur que integra todas as escolas 

do Concelho de Aljezur organizadas em três polos educativos distintos (Mapa 10.): 

Aljezur (EBI/JI de Aljezur, no sito da Barrada), Rogil (EB1 e JI, na Rua do Rogil 

Velho) e Odeceixe (EB1 e JI, na Urbanização dos Malhadais). 

4.12. Zonas industriais 

Relativamente a zonas industriais no concelho de Aljezur (Mapa 11.), existe no 

concelho apenas uma situada na freguesia do Rogil, a Zona Industrial da Feiteirinha, 

com uma área de 81925 m2, dividida em 34 lotes, implantada junto à EN120 a 

menos de 25Km da A22 – Via do Infante. A Zona Industrial da Feiteirinha é dedicada 

a pequenas atividades industriais, possuindo uma variedade de atividades industriais 

bastante diversificada, desde oficinas de reparação de automóveis, armazéns 

grossistas, fábrica de salchichas, separação de resíduos hospitalares. Não existe no 

concelho de Aljezur qualquer indústria que lide com elevadas quantidades de 

substâncias perigosas, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente. 

4.13. Infraestruturas desportivas e recreativas  

No concelho de Aljezur existem várias infraestruturas desportivas e recreativas 

(Mapa 10), nomeadamente o pavilhão gimnodesportivo, piscinas municipais, campos 
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de futebol (Antonio Nobre e campo municipal), polidesportivo municipal de Aljezur e 

o Espaço Multiusos de Aljezur.  

4.14. Instalações dos agentes de proteção civil  

As infraestruturas dos agentes de proteção são de grande importância em termos de 

resposta de 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 no concelho foram 

afetados. As infraestruturas dos agentes de proteção civil (Mapa 10.) com atuação 

no concelho apresentam-se na seguinte forma: 

Agentes de proteção civil (localizados na sede de concelho): 

- Corpo de Bombeiros Voluntários de Aljezur (Rua dos Bombeiros Voluntários); 

- GNR de Aljezur (Rua da Escola); 

- UCC de Aljezur (Rua do Cemitério); 

- Centro de Saúde de Aljezur (Rua dos Bombeiros Voluntários); 

- Sapadores Florestais de Aljezur (Rua dos Bombeiros Voluntários). 

Agentes de proteção civil (localizados fora da sede de concelho): 

- GNR de Odeceixe (Rua da Estrada Nacional); 

- Secção de Odeceixe dos Bombeiros Voluntários de Aljezur (Largo dos Bombeiros); 

- Extensão de saúde de Odeceixe (Rua 1º Maio na Urbanização dos Malhadais); 

- Extensão de saúde do Rogil (Rua 13 de Janeiro). 
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5. Caracterização do risco 

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

metodológicos do Guia para a Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de 

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

classificado pela intersecção entre a probabilidade de ocorrência do evento perigoso 

e o grau de gravidade dos danos potenciais que o mesmo pode produzir. 

Os quadros 5. e 6. representam, respetivamente, os descritores das classes de 

probabilidade e de gravidade utilizadas neste plano. A classificação do risco, a partir 

do cruzamento entre a probabilidade e a gravidade, foi efetuada de acordo com a 

matriz proposta pela ANPC (2009) representada na figura 12. 

O quadro 7. representa a matriz de risco para o concelho de Aljezur. Refira-se que, 

na construção da matriz, se considerou, para cada categoria de risco, a 

possibilidade de ocorrência de eventos com a máxima severidade plausível. 

Adicionalmente, na caracterização global da gravidade de cada risco foi atribuída 

uma ponderação duas vezes superior aos impactos na população, por comparação 

com os admitidos para o ambiente e para a socioeconómica. 

Quadro 5. - Grau de probalidade 

Probabilidade Descrição 

Elevada 

É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias; 
E/ou nível elevado de incidentes registados; 
E/ou fortes evidências; 
E/ou forte probabilidade de ocorrência do evento; 
E/ou fortes razões para ocorrer; 
Pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 

Média-Alta 

Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias; 
E/ou registos regulares de incidentes e razões fortes para ocorrer; 
Pode ocorrer uma vez em cada cinco anos. 
Pode ocorrer uma vez em períodos de 5-10 anos. 

Média 

Poderá ocorrer em algum momento; 
E/ou com uma periodicidade incerta, aleatória e com fracas razões para 
ocorrer; 
Pode ocorrer uma vez em cada 20 anos. 
Pode ocorrer uma vez em períodos de 20-50 anos. 

Média-Baixa 
Não é provável que ocorra; 
Não há registos ou razões que levem a estimar que ocorram; 
Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos. 

Baixa Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais. 
Pode ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais. 
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Quadro 6. - Grau de gravidade 

Classificação Impacto Descrição 

Residual 

População 

Não há feridos nem vítimas mortais. Não há 
mudança/retirada de pessoas ou apenas de um 
número restrito, por um período curto (até 12 horas). 
Pouco ou nenhum pessoal de apoio necessário (não há 
suporte ao nível monetário nem material). Danos sem 
significado.  

Ambiente  Não há impacte no ambiente.  

Socioeconómica Não há ou há um nível reduzido de constrangimentos 
na comunidade Não há perda financeira. 

Reduzida 

População 

Pequeno número de feridos mas sem vítimas mortais. 
Algumas hospitalizações e retirada de pessoas por um 
período inferior a 24 horas. Algum pessoal de apoio e 
reforço necessário. Alguns danos. 

Ambiente  Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros. 

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

Moderada 

População 

Tratamento médico necessário, mas sem vítimas 
mortais. Algumas hospitalizações. Retirada de pessoas 
por um período de 24 horas. Algum pessoal técnico 
necessário. Alguns danos. 

Ambiente  Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradoiros. 

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

Acentuada 

População 

Número elevado de feridos e de hospitalizações. 
Número elevado de retirada de pessoas por um 
período superior a 24 horas. Vítimas mortais. Recursos 
externos exigidos para suporte ao pessoal de apoio. 
Danos significativos que exigem recursos externos. 

Ambiente  Alguns impactes com efeitos a longo prazo. 

Socioeconómica 
Funcionamento parcial da comunidade com alguns 
serviços indisponíveis. Perda significativa e assistência 
financeira necessária. 

Crítica 

População 

Grande número de feridos e de hospitalizações. 
Retirada em grande escala de pessoas por uma 
duração longa. Significativo número de vítimas mortais. 
Pessoal de apoio e reforço necessário. 

Ambiente  Impacte ambiental significativo e ou danos 
permanentes. 

Socioeconómica A comunidade deixa de conseguir funcionar sem 
suporte significativo. 
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Figura 12. - Matriz de risco - grau de risco 

Fonte: ANPC 

5.1. Identificação e análise do risco 

Os processos e ações perigosos identificados como suscetíveis de gerar 

consequências gravosas no concelho de Aljezur resultam do funcionamento dos 

sistemas naturais (Riscos Naturais), de acidentes decorrentes da atividade humana 

(Riscos Tecnológicos) e da combinação da ação antrópica com o funcionamento de 

alguns sistemas naturais (Riscos Mistos). 

O quadro seguinte sistematiza os perigos suscetíveis de afetarem o concelho de 

Aljezur. 

Quadro 7. - Perigos suscetíveis de afetarem o concelho de Aljezur 

Riscos 
Naturais 

Condições 
meteorológicas adversas 

Ondas de calor 
Vagas de frio 

Hidrologia Cheias e inundações 

Geodinâmica interna e 
externa 

Sismos 
Tsunamis 
Movimentos de massa em vertentes 

Riscos 
Tecnológicos 

Transportes 
Acidentes rodoviários 
Acidentes com transporte de 
matérias perigosas 

Atividade industrial e 
comercial Incêndios urbanos/industriais 

Riscos 
Mistos 

Relacionados com a 
atmosfera Incêndios florestais 
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5.1.1. Ondas de calor 

As ondas de calor podem ter efeitos nocivos nas condições de conforto e saúde das 

populações, sobretudo nos mais idosos e nas faixas etárias mais jovens. Uma onda 

de calor pode ser definida de várias formas, de acordo com os fins pretendidos. De 

acordo com a Direção Geral de Saúde para que ocorra uma “onda de calor” e se 

proceda à emissão de alerta amarelo são necessários 3 dias com temperatura 

máxima acima de 32ºC (1 dia de registo e 2 dias de previsão) e 4 dias com 

temperatura mínima acima de 24ºC (2 dias de registo e 2 dias de previsão). Neste 

caso não se podem aplicar os requisitos de previsão por estes não poderem ser 

incluídos na avaliação pretendida neste estudo. No entanto, para a identificação e 

análise do perigo de ondas de calor no concelho de Aljezur adaptaram-se os limiares 

da Direção Geral de Saúde para a emissão de um alerta amarelo, que nos pareceu 

serem os mais adequados para aplicações ao conforto e saúde humana. Assim 

utilizaram-se os seguintes critérios: 

 Para a identificação de dias quentes: 

a) Temperatura máxima ≥ 30ºC; 

b) Temperatura mínima ≥ 20ºC; 

 Para a definição dos episódios quentes: 

c) Dias isolados ou sequenciais de dias definidos pelos limiares 

descritos em a) e b). 

Utilizaram-se os valores da normal climatológica da estação meteorológica da 

Zambujeira (1971 – 2000).  

Da análise segundo os critérios definidos anteriormente constata-se que os dias 

considerados quentes são em número reduzido. Entre 1971 e 2000, registaram-se 

uma média anual de 13 dias quentes (gráfico 13.), em que nos meses de, julho, 

agosto e setembro, em junho registara-se 2 dias e com 1 dia em cada mês de maio 

e outubro.  
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Gráfico 13. - Número médio de dias com, temperaturas máxima ≥ 30 °C e temperaturas mínimas ≥ 20 °C 

registadas na estação meteorológica da Zambujeira (1971-2000) 
Fonte: IPMA 

  

Há que realçar, no entanto, que a temperatura não é o único parâmetro climático 

envolvido no conforto e na saúde, sendo a fisiologia humana um sistema complexo 

que reage a outras variáveis, como a humidade, a radiação (solar e infravermelho 

térmico) e o vento. Porém, tendo em conta apenas a ocupação do solo e a 

temperatura do ar, às características da ocupação do solo, e à baixa densidade 

urbanizada e a existência de manchas florestais, e a proximidade do mar, atenuam 

localmente os seus efeitos, considerou-se o risco de ondas de calor no concelho de 

Aljezur é baixo (quadro 8.), ressalvando algumas situações extremas desconhecidas 

e tendo em conta a probabilidade média, devido ao registo de 13 dias de 

temperaturas superiores a 30ºC no período de 1971 a 2000 frequência de episódios 

e a sua curta duração, pode considerar-se a gravidade “Residual” para a população 

e “Residual” para o ambiente e para a socioeconómica. 

Quadro 8. - Matriz de risco para ondas de calor para o concelho de Aljezur 

 

 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau 

de 
Risco População Ambiente Socioeconómica Total 

Ondas de 
calor Residual Residual Residual Residual Média Baixo 
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5.1.2. Vagas de frio 

As vagas de frio podem ter efeitos nocivos nas condições de conforto e saúde das 

populações, sobretudo nos mais idosos e nas faixas etárias mais jovens. Uma vaga 

de frio pode ser definida de várias formas, de acordo com os fins pretendidos. 

Segundo o IPMA ocorre “vaga de frio” quando num período de 6 dias consecutivos a 

temperatura mínima do ar é inferir em 5ºC a um valor médio das temperaturas 

mínimas diárias no período de referência (1961 a 1990).  

Da análise segundo o critério definido anteriormente constata-se que os dias 

considerados frios no município são em número muito reduzido. Entre 1971 e 2000, 

registaram-se uma média anual de 7 dias frios (gráfico 14.), no mês de, janeiro 

registaram-se 3 dias, fevereiro registaram-se 2 dias e em novembro e dezembro 

registou-se 1 dia, em ambos os meses.  

 

Gráfico 14. - Número médio de dias com, temperaturas máxima ≤ 0 °C registadas na estação 
meteorológica da Zambujeira (1971-2000) 

Fonte: IPMA 

 

Face à análise considera-se que o risco de vagas de frio no concelho de Aljezur é 

baixo (quadro 9.), ressalvando algumas situações extremas desconhecidas e tendo 

em conta a probabilidade média-baixa, devido ao registo de 7 dias de temperaturas 

máxima inferior a 0ºC no período de 1971 a 2000 frequência de episódios e a sua 

curta duração, pode considerar-se a gravidade “Residual” para a população e 

“Reduzida” para o ambiente e para a socioeconómica.  
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Quadro 9. - Matriz de risco para vagas de frio para o concelho de Aljezur 

 

5.1.3. Cheias e inundações  

No concelho de Aljezur as cheias de características excecionais, como as de 1945, 

1953 e 1997, constituem um fenómeno menos comum mas que determinam 

importantes prejuízos matérias e a perda de vidas humanas. Se associarmos às 

condições meteorológicas excecionais o nível de preia-mar de maré viva a jusante 

reúnem-se as condições para inundações nas zonas de menor cota, localizadas 

junto às ribeiras, designadamente em Aljezur, Bordeira e Odeceixe. 

Sempre que se verificam precipitações intensas na Serra de Monchique existe uma 

probalidade média alta de ocorrerem cheias mas ribeiras anteriormente referidas. 

Tal fato deve-se ao acentuado declive do trecho montanhoso destas ribeiras, ao 

substrato rochoso que é pouco permeável e à extensão do trecho final, que é plano.  

Segundo dados da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no concelho de Aljezur, 

registaram-se 5 ocorrências DISASTER de cheias/inundações, responsáveis por um 

total de 1 morto e 15 evacuados no período 1865 – 2010. O concelho de Aljezur 

totaliza 0,3% do conjunto de cheias/inundações com efeitos danosos registadas em 

Portugal Continental, situando-se no 65º lugar do ranking nacional. 

No entanto, o concelho de Aljezur é afetado todos os anos por cheias/inundações, 

mariotariamente sem consequencias de maior para as populações, mas com 

consequencias graves para a agricultura, devido à elevada qualidade dos solos se 

situarem nas varzias, da Bordeira, Aljezur e Odeceixe, zonas de leito de cheia.  

Foram analisadas as bacias hidrográficas das Ribeiras de Aljezur, Seixe e Bordeira, 

por serem aquelas que apresentam maiores riscos de cheias e inundações. 

Face à análise considera-se que o risco de cheias e inundações no concelho de 

Aljezur é elevado (quadro 10.), tendo em conta a probabilidade média-alta, devido 

aos registos existentes, pode considerar-se a gravidade “Reduzida” para a 

população e para o ambiente e “Moderada” para a socioeconómica.  

 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau 

de 
Risco População Ambiente Socioeconómica Total 

Vagas de frio Residual Reduzida Reduzida Reduzida Média - Baixa Baixo 
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Quadro 10. - Matriz de risco de cheias e inundações para o concelho de Aljezur 

 

 

5.1.4. Sismos 

De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, da autoria do IPMA 

(Figura 13.), prevê-se que o concelho de Aljezur possa ser atingido por sismos com 

intensidade até X, na escala de Mercalli Modificada. 

 
Figura 13. - Carta de Isossistas de Intensidades Máximas 

Fonte: IPMA 

 

A análise do risco sísmico foi efetuada de acordo com a informação do Plano 

Especial Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico e de Tsunami na 

Região do Algarve (PEERST-Alg) de 2013 para o concelho de Aljezur, o concelho de 

Aljezur apresenta um risco elevado (quadro 11.), no caso de ocorrência de um sismo 

como o de 1755 (cenário idealizado), tendo em conta a probabilidade baixa, pode 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau 

de 
Risco População Ambiente Socioeconómica Total 

Cheias e 
inundações Reduzida Reduzida Moderada Moderada Média - Alta Elevado 
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considerar-se a gravidade “Acentuda” para a população e para o ambiente e “Critica” 

para a socioeconómica. 

Quadro 11. - Matriz do risco sísmico para o concelho de Aljezur 

 

5.1.5. Tsunami 

A análise do risco de tsunami foi efetuada de acordo com a informação do Plano 

Especial Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico e de Tsunami na 

Região do Algarve (PEERST-Alg) de 2013 para o concelho de Aljezur. Pela 

simulação da onda sísmica tendo como base o sismo de 1755, o concelho de Aljezur 

apresenta um risco elevado em toda a faixa do litoral (figura 14.). 

 

Figura 14. – Simulação das áreas potencialmente inundadas pelo Tsunami de 1 de Novembro de 1755 
Fonte: ERSTA 

 

 

Quadro 12. - Matriz do risco de tsunami para o concelho de Aljezur 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau de 
Risco 

População Ambiente Socioeconómica Total   
Sismos Acentuada Acentuada Critica Critica Baixa Elevado 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau de 
Risco 

População Ambiente Socioeconómica Total   
Tsunami Acentuada Acentuada Critica Critica Baixa Elevado 
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Tendo em conta a probabilidade baixa, tendo como exemplo o tsunami de 1755, 

considerou-se a gravidade “Acentuada” para a população e ambiente e “Critica” para 

a socioeconómica (quadro 12.).  

5.1.6. Movimento de massa em vertentes 

Os movimentos de massa em vertentes são movimento de descida, numa vertente, 

de uma massa de rocha ou solo, em que centro de gravidade do material afetado 

progride para jusante e para o exterior. No concelho de Aljezur as ocorrências de 

deslizamentos (escorregamentos) e desabamentos (quedas) são em número baixo e 

com consequências pouco significativas em termos de proteção civil (cortes de 

estrada e algumas construções afetadas por quedas de blocos), existindo apenas o 

registo um caso nos anos 80 em que ocorreu o deslizamento da encosta do castelo. 

No concelho de Aljezur, as marcas de instabilidade nas vertentes é devida a razões 

naturais e artificiais, nomeadamente o tamanho habitualmente reduzido dos 

movimentos de massa em vertente e as recorrentes intervenções antrópicas nas 

áreas instabilizadas (por exemplo, ao longo dos taludes das estradas), por outro lado 

as quedas de blocos isolados, são muito frequentes com especial incidência ao 

longo de toda a costa litoral (falésias). 

O risco de movimentos de massa em vertentes no concelho de Aljezur é moderado 

(quadro 13.), ressalvando algumas situações extremas desconhecidas e tendo em 

conta a probabilidade média-baixa, devido ao registo de apenas uma ocorrência com 

alguma dimensão (encosta do Castelo de Aljezur), pode considerar-se a gravidade 

“Moderada” para a população e “Reduzida” para o ambiente e para a 

socioeconómica.  

Quadro 13. - Matriz do risco de movimentos de massa em vertentes para o concelho de Aljezur 

 

 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau de 
Risco 

População Ambiente Socioeconómica Total   
Movimentos 

de massa em 
vertentes 

Moderada Reduzida Reduzida Moderada Média - Baixa Moderado 
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5.1.7. Acidentes rodoviários  

De acordo com os dados da sinistralidade rodoviária no concelho de Aljezur 

ocorreram, entre 2002 e 2012, 609 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 13 

mortos e 129 feridos graves e 445 feridos ligeiros (gráfico 15.). Nos últimos anos 

(2009, 2010, 2011 e 2012), existe uma tendência da diminuição da sinistralidade 

rodoviária no concelho de Aljezur, não há registo de vítimas mortais.  

 
Gráfico 15. - Sinistralidade no concelho de Aljezur 2002 a 2012 

Fonte: CDOS Faro 

Embora anualmente existam acidentes rodoviários no concelho de Aljezur e alguns 

até tenham consequências bastante graves (vitimas mortais e feridos graves) a 

probabilidade de um destes acidentes atingir uma dimensão que obrigue a uma 

ativação do PMEPCA é muito baixa. Na grande maioria das situações, a atuação 

dos agentes de proteção civil no quadro do seu normal funcionamento é suficiente 

para responder e resolver a ocorrência.   

Os acidentes rodoviários, têm uma probabilidade de ocorrência média (quadro 14.), 

visto se registarem acidentes com vítimas mortais todos os anos analisados. A 

gravidade associada é “Moderada” para a população, pois existem registos de 

vítimas mortais e feridos (graves e ligeiros), “Moderada” para a socioeconomia, pois 

pode causar uma acumulação de tráfego nas principais vias e “Residual” para o 

ambiente. O grau de risco no concelho é, por isso, considerado “Moderado”. 
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Quadro 14. - Matriz do risco de acidentes rodoviários para o concelho de Aljezur 

 

5.1.8. Acidentes com transporte de matérias perigosas 

Segundo dados do INE, o transporte rodoviário de mercadorias perigosas em 

Portugal representa cerca de 10% do total das mercadorias transportadas, sendo 

que 7% corresponde a combustíveis (gasolinas, gasóleos, gás propano e butano). 

Com efeito, no concelho de Aljezur verifica-se um grande trafego de camiões-

cisterna que transportam combustíveis para os pontos de abastecimento/entrega no 

concelho, bem como, em todo o Barlavento Algarvio, visto este concelho, ser 

atravessado pela EN120, principal rede viária, entre o local de 

enchimento/abastecimento (Sines) e os pontos de entrega/abastecimento. 

Segundo dados disponibilizados pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur, relativo aos 

acidentes com transporte de matérias perigosas entre 1990 e 2013 existe o registo 

de 6 acidentes envolvendo camiões-cisterna, tendo o último acidente ocorrido em 

setembro de 2009 e envolveu um camião-cisterna que transportava 7,5 toneladas de 

gás propano. 

Atendendo ao numero de ocorrências registadas, considerou-se que os acidentes 

com transportes de matérias perigosas, têm uma probabilidade de ocorrência média 

(quadro 15.). A gravidade associada é “Moderada” para a população, pois existem 

registos de vítimas mortais e feridos (graves e ligeiros), “Moderada” para a 

socioeconomia, pois pode causar uma acumulação de tráfego nas principais vias e 

“Acentuada” para o ambiente devido aos efeitos que pode causar neste a longo 

prazo. O grau de risco no concelho é, por isso, considerado “Moderado”. 

 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau de 
Risco 

População Ambiente Socioeconómica Total   
Acidentes 
rodoviários Moderada Residual Moderado Moderada Média Moderado 
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Quadro 15. - Matriz do risco de acidentes com transportes de matérias perigosas para o concelho de 
Aljezur 

5.1.9. Incêndios urbanos e/ou industriais 

Os incêndios urbanos são incêndios que deflagram e se propagam no interior das 

zonas urbanas ou povoações. Este tipo de ocorrência é de reduzida dimensão e 

ocorrem pontualmente no concelho de Aljezur, incidindo apenas numa habitação 

/edifício e não justificam a utilização de múltiplos meios de combate. Este tipo de 

incendio é combatido e resolvido pelo corpo de bombeiros no quadro do seu 

funcionamento normal e, de uma forma geral, não justifica uma resposta 

concentrada da proteção civil, pelo que não são considerados neste estudo.  

Ao contrário, os incêndios urbanos de maiores dimensões (que se propagam por 

vários edifícios – ou andares no mesmo edifício) e que obrigam à utilização de 

múltiplos meios de combate são bastante raríssimos. Este tipo de incêndio já pode a 

obrigar a uma resposta concentrada por parte da proteção civil no sentido de 

disponibilizar meios e recursos para a resolução do problema, podendo o plano ser 

ativado ou ser declarada a situação de alerta. 

Não existem registos históricos da ocorrência de incêndios urbanos de grandes 

dimensões no concelho de Aljezur. No entanto, tendo em conta as características do 

concelho no que se refere às características dos aglomerados populacionais e das 

zonas históricas, com difíceis acessos ou impossibilitado para os meios de combate 

e que existe uma grande continuidade de edifícios de construção antiga e em que as 

populações daquelas zonas são mais idosas e com maiores dificuldades de 

mobilidade, considerou-se que os incêndios urbanos e/ou industriais, no concelho de 

Aljezur têm uma probabilidade de ocorrência baixa (quadro 16.). A gravidade 

associada é “Reduzida” para a população, devido ao registo de pequeno número de 

feridos mas sem vítimas mortais e alguns danos, “Moderada” para a socioeconomia, 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau de 
Risco 

População Ambiente Socioeconómica Total   
Acidentes 

com 
transportes 
de matérias 
perigosas 

Moderada Acentuado Moderada Moderada Média Moderado 
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visto existir alguma perda financeira e alguma disrupção na comunidade e 

“Reduzida” para o ambiente. O grau de risco no concelho é, por isso, considerado 

“Baixo”. 

Quadro 16. - Matriz do risco de incêndios urbanos e/ou industriais para o concelho de Aljezur 

 

5.1.10. Incêndios florestais 

Um incêndio florestal é um fogo não controlado que se desenvolve em espaços 

florestais, isto é, em áreas contendo florestas e/ou matos. 

Todos os anos os incêndios consomem povoamentos florestais e matos, traduzindo-

se em enormes perdas, quer do ponto de vista económico, como social e ambiental. 

A acumulação de combustíveis na floresta e nas zonas de pastagem, aliada à 

topografia do terreno, fracas acessibilidades e às características culturais da 

população residente, aumenta a probabilidade de ocorrência de fogos, tornando o 

concelho de Aljezur, vulnerável à sua ocorrência e propagação. 

Se analisarmos a informação relativa ao número de ocorrências e área ardida no 

concelho de Aljezur, durante o período compreendido entre 1980 e 2013 (gráfico 

16.), observamos que os grandes incêndios, com área ardida igual ou superior a 500 

hectares, destacam-se os anos de 1980, 1981, 1985, 1991, 1992, 1993, 1995 e 

2003. Os anos de 1993, 1995 e 2003 foram os anos em que se registaram mais área 

ardida, em que, 1993 arderam 3914 hectares 1995 arderam 5187 hectares e 2003 

arderam 4952 hectares. Relativamente ao número de ocorrências, estes nem 

sempre acompanham a tendência, de que nos anos em que a área ardida é maior, o 

número de ocorrências também o sejam. No ano de 1982 só existiu uma ocorrência 

que consumiu uma área de 425 hectares, por outro lado o ano de 2012 foi o que 

registou o maior número de ocorrência 36 e arderam 44 hectares.  

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau de 
Risco 

População Ambiente Socioeconómica Total   
Incêndios 

Urbanos e/ou 
Industriais  

Reduzida Reduzida Moderada Reduzida Baixa Baixa 
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Gráfico 16. - Histórico de incêndios florestais no concelho de Aljezur (1980-2013) 

Fonte: ICNF 
 

A maioria do concelho de Aljezur apresenta uma perigosidade elevada, muito 

elevada ou crítica correspondem a áreas de matos e floresta, pelo que se deverá 

designar como perigosidade de incêndio em matos/povoamentos florestais e que se 

materializam na maioria das ocorrências analisadas anteriormente. Dadas as 

características geográficas, ocupação/uso do concelho de Aljezur, as próprias 

características dos povoamentos florestais, a perigosidade de incêndio florestal no 

concelho de Aljezur é elevada. 

Em conclusão, pode considerar-se que os incêndios florestais representam um risco 

particularmente elevado (quadro 17.) no concelho, devendo por isso constituir uma 

preocupação central no domínio da proteção civil. 

 Quadro 17. - Matriz do risco de incêndios florestais para o concelho de Aljezur 

 

Designação 
Gravidade 

Probabilidade 
Grau de 
Risco 

População Ambiente Socioeconómica Total   
Incêndios 
Florestais Acentuada Acentuada Moderada Acentuada Média - Alta Elevado 
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Figura 15. - Mapa de perigosidade de incêndio no concelho de Aljezur 

Fonte: CMA 

 

5.1.11. Matriz de risco para o concelho de Aljezur 

O quadro seguinte (quadro 18.) mostra-nos a matriz de risco para o concelho de 

Aljezur.  
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Quadro 18. - Matriz de risco para o concelho de Aljezur 

Grupo Categoria Designação 
Gravidade 

Probalidade 
Grau de 
Risco População Ambiente Socioeconómica Total 

R
is

co
s 

N
at

u
ra

is
 

Condições 
Meteorológicas 

Adversas 

Ondas de calor Residual Residual Residual Residual Média Baixo 

Vagas de frio Residual Reduzida Reduzida Reduzida Média - Baixa Baixo 

Hidrologia Cheias e 
Inundações Reduzida Reduzida Moderada Moderada Média - Alta Elevado 

Geodinâmica 
Interna 

Sismos Acentuada Acentuada Crítica Crítica Baixa Elevado 

Tsunami Acentuada Acentuada Crítica Crítica Baixa Elevado 

Geodinâmica 
Externa 

Movimentos de 
massa em 
vertentes 

Moderada Reduzida Reduzida Moderada Média - Baixa Moderado 

R
is

co
s 

T
ec

n
o

ló
g

ic
o

s 
 

Transportes 

Acidentes 
rodoviários Moderada Residual Moderado Moderada Média Moderado 

Acidentes com 
transportes de 

matérias 
perigosas 

Moderada Acentuado Moderada Moderada Média Moderado 

Atividade 
industrial e 
comercial 

Incêndios 
urbanos e/ou 

industriais  
Reduzida Reduzida Moderada Reduzida Baixa Baixa 

R
is

co
s 

M
is

to
s Relacionados 

com a 
Atmosfera 

Incêndios 
florestais Acentuada Acentuada Moderada Acentuada Média - Alta Elevado 
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5.2. Análise da vulnerabilidade 

A vulnerabilidade pode ser definida como o potencial para gerar vítimas, bem como 

perdas económicas a cidadãos, empresas ou organizações, em resultado de uma 

dada ocorrência. Assim, a análise da vulnerabilidade pretende identificar “quem” e “o 

quê” vão ser afectados e “com que gravidade”, no caso de ocorrer um acidente 

grave ou uma catástrofe.  

5.2.1. Ondas de calor 

No caso de ocorrer uma onda de calor no concelho de Aljezur, está tem uma 

gravidade baixa, e pode afetar, pessoas com mais de 65 anos, com doença 

prolongada, crianças e recém-nascidos. 

Os locais mas afetados são o Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de 

Aljezur e as todas as Escolas do Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur que 

não possuem sistemas de ar condicionado e ventilação adequados. 

 5.2.2. Vagas de frio 

No caso de ocorrer uma vaga de frio no concelho de Aljezur, está tem uma 

gravidade baixa, e pode afetar, pessoas com mais de 65 anos, com doença 

prolongada, crianças e recém-nascidos. 

Os locais mas afetados são o Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de 

Aljezur e as todas as Escolas do Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur que 

não possuem sistemas de ar condicionado e/ou aquecimento adequados. 

5.2.3. Cheias e inundações 

Para uma melhor análise das vulnerabilidades, das diferentes bacias hidrográficas, 

existentes no concelho de Aljezur, considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 

115/2010 para elaboração das cartas de risco de inundações, foram identificados os 

seguintes elementos: 

 Número indicativo de habitantes potencialmente afetados; 

 Edifícios sensíveis; 
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 Tipo de atividade económica da zona potencialmente afetada, nomeadamente 

atividades agrícolas, industria e serviços considerados fundamentais, tais 

como infraestruturas de abastecimento público de água e infraestruturas 

rodoviárias, consideradas críticas, e património cultural nacional e mundial; 

 Instalações referidas no anexo I do Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de 

Agosto, que possam causar poluição acidental em caso de inundações, e 

zonas protegidas identificadas nas subalíneas i), ii) e iv) da alínea jjj) do artigo 

4.º da Lei da Água, potencialmente afetadas; 

 Estabelecimentos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho, 

alterado pelo Decreto-Lei nº 42/2014, de 18 de Março que estabelece o 

regime de prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias 

perigosas e de limitação das suas consequências para o homem e o 

ambiente; 

Foram analisadas as bacias hidrográficas das Ribeiras de Aljezur, Seixe e Bordeira, 

por serem aquelas que apresentam maiores riscos de cheias e inundações. 

O Quadro 19. apresenta as vulnerabilidades, para a Ribeira de Aljezur, que inclui 

também a Ribeira do Carrascalinho e Alfambras e as potenciais consequências 

prejudiciais associadas às inundações no cenário associado ao período de retorno 

de 100 anos. 

Quadro 19. - Síntese das potenciais consequências prejudiciais associadas às inundações da Ribeira de 
Aljezur 

Consequências Descrição 

Nº de habitantes 
potencialmente 

afetados 

Av. General Humberto Delgado 6 habitantes 
Rua 25 de Abril 35 habitantes 
Rua João Dias Mendes 3 habitantes 

Edifícios sensíveis 

Av. General Humberto Delgado Farmácia de Aljezur 

Rua 25 de Abril 

Edifício D. Dinis 
Caixa Agrícola 
Edifício das Finanças  
Edifício São Sebastião 
Serralharia de Alumínios 

Rua João Dias Mendes Restaurante Pontapé 
Largo da Liberdade Café da Ponte 
Rua Capitão Salgueiro Maia Edifício Paços do Concelho 
Largo do Mercado Mercado Municipal 

Atividade 
económica 

Agricultura Várzea de Aljezur  
Industria - 
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Infraestruturas rodoviárias 

Estrada Nacional 120 
Rua 25 de Abril 
Largo da Liberdade 
Rua João Dias Mendes 
Av. General Humberto 
Delgado 
Ponte Monte da Várzea 
São Pedro na zona da ponte 
de pedra  
Estrada da Praia da Amoreira 

Património cultural - 
Infraestruturas de abastecimento 
público de água - 

Instalações referidas no DL 173/2008 - 
Estabelecimentos 

abrangidos pelo DL 
254/2007, alterado 
pelo DL 42/2014 

Estabelecimento de nível superior 
de perigosidade – SEVESO II - 

 

O Quadro 20. apresenta as vulnerabilidades, para a Ribeira do Seixe e as potenciais 

consequências prejudiciais associadas às inundações no cenário associado ao 

período de retorno de 100 anos. 

Quadro 20. - Síntese das potenciais consequências prejudiciais associadas às inundações da Ribeira do 
Seixe 

Consequências Descrição 

Nº de habitantes 
potencialmente 

afetados 

Furadouro 10 habitantes 
Rua do Rio 10 habitantes 
Variante 19 de Abril  6 habitantes 

Edifícios sensíveis Parque Ribeirinho José Esteves  Estação elevatória 
Carvalha ETAR de Odeceixe 

Atividade 
económica 

Agricultura Várzea de Odeceixe 
Industria - 

Infraestruturas rodoviárias 

Caminho Odeceixe – Monchique 
ao longo da Ribeira do Seixe 
Variante 19 de Abril 
CM1001 – Praia de Odeceixe 

Património cultural - 
Infraestruturas de abastecimento 
público de água 

- 

Instalações referidas no DL 173/2008 - 
Estabelecimentos 

abrangidos pelo DL 
254/2007, alterado 
pelo DL 42/2014 

Estabelecimento de nível superior 
de perigosidade – SEVESO II 

- 
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O Quadro 21. apresenta as vulnerabilidades, para a Ribeira da Bordeira e as 

potenciais consequências prejudiciais associadas às inundações no cenário 

associado ao período de retorno de 100 anos. 

Quadro 21. - Síntese das potenciais consequências prejudiciais associadas às inundações da Ribeira da 
Bordeira 

Consequências Descrição 

Nº de habitantes 
potencialmente 

afetados 

Samouqueira 2 habitantes 
Carrapateira (Sitio do Rio) 30 habitantes 
Bordelete  2 habitantes 
Caminho Carrapateira - Vilarinha 20 habitantes 
Vilarinha 15 habitantes 

Edifícios sensíveis - - 

Atividade 
económica 

Agricultura Várzea da Bordeira 
Industria - 

Infraestruturas rodoviárias 
Caminho da Samouqueira 
Caminho do Bordelete  
Caminho da Vilarinha 

Património cultural - 
Infraestruturas de abastecimento 
público de água - 

Instalações referidas no DL 173/2008 - 
Estabelecimentos 

abrangidos pelo DL 
254/2007, alterado 
pelo DL 42/2014 

Estabelecimento de nível superior 
de perigosidade – SEVESO II - 

5.2.4. Sismos 

A análise da vulnerabilidade sísmica foi efetuada de acordo com a informação do 

PEERST-Alg de 2013 para o concelho de Aljezur. Pelos dados observados no 

quadro abaixo, (quadro 22.) o edificado do concelho de Aljezur é gravemente 

danificado, de um total 4265 habitações, somente 414 habitações são utilizáveis, 

com uma utilização condicionada são 2262 habitações e 1589 ficam sem condições 

de utilização.  

Quadro 22. - Danos no edificado do concelho de Aljezur segundo simulação do PEERST-Alg 
Fonte: CDOS Faro 

Danos Utilizável Utilização condicionada Sem condições de utilização 

Edificado 414 2262 1589 
 

No que se refere aos danos humanos causados por um sismo como o de 1755 e 

segundo o simulador causaria no concelho de Aljezur 448 mortos, 242 feridos 
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graves, 575 feridos ligeiros e 1191 desalojados como se pode observar do quadro 

23. 

 Quadro 23. - Danos humanos no concelho de Aljezur segundo o simulador do PEERST-Alg 
Fonte: CDOS Faro 

Danos Mortos Feridos Graves Feridos Ligeiros Desalojados 

Humanos 448 242 575 1191 
 

Em conclusão, o concelho de Aljezur é seriamente afetado se ocorrer um sismo 

como o de 1755, o que causaria graves consequências socioeconómicas.  

5.2.5. Tsunami 

A análise da vulnerabilidade de tsunami foi efetuada de acordo com a informação do 

PEERST-Alg de 2013 para o concelho de Aljezur. As principais vulnerabilidades são 

toda a zona costeria, com principal incidência e causadora de danos devastadores 

causados pelo tsunami, nas zonas da Carrapateira, Arrifana, Monte Clerigo, Aljezur, 

Praia de Odeceixe e Odeceixe . Em relação ao número de perdas humanas estas 

seriam muito superiores há do sismo (quadro 23.), se o tsunami ocorrerer durante os 

meses de verão, visto as zonas mais vulneraveis, serem aquelas onde se acumulam 

mais pessoas nessa época do ano.  

5.2.6. Movimentos de massa em vertentes 

O quadro 24. apresenta as vulnerabilidades com as potenciais consequências 

prejudiciais associadas aos movimentos de massa em vertentes, no cenário 

associado ao período de retorno de 100 anos, para a encosta da EN 120 entre o 

Vale Palmeira e Curva do mirante (Odeceixe).  

Quadro 24. - Síntese das potenciais consequências prejudiciais associadas aos movimentos de massa 
em vertentes na EN 120 (Odeceixe) 

Consequências Descrição 

Nº de habitantes 
potencialmente 

afetados 

Largo do Povo 10 habitantes 
Rua da Estrada Nacional 30 habitantes 
Rua da Botelha  12 habitantes 

Edifícios sensíveis Largo do Povo  Caixa Agrícola 
Rua da Estrada Nacional Posto da GNR 

Atividade Agricultura - 
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económica Industria Padaria de Odeceixe 
Infraestruturas rodoviárias Estrada Nacional 120 
Património cultural - 
Infraestruturas de abastecimento 
público de água - 

Instalações referidas no DL 173/2008 - 
Estabelecimentos 

abrangidos pelo DL 
254/2007, alterado 
pelo DL 42/2014 

Estabelecimento de nível superior 
de perigosidade – SEVESO II - 

 O quadro 25. apresenta as vulnerabilidades, com as potenciais consequências 

prejudiciais associadas aos movimentos de massa em vertentes, no cenário 

associado ao período de retorno de 100 anos, para a encosta do castelo de Aljezur.   

Quadro 25. - Síntese das potenciais consequências prejudiciais associadas aos movimentos de massa 
em vertentes na encosta do castelo de Aljezur 

Consequências Descrição 

Nº de habitantes 
potencialmente 

afetados 

Rua 25 Abril 20 habitantes 
Largo da Liberdade 12 habitantes 
Rua da Encosta do Castelo 6 habitantes 
Rua do Barranco 15 habitantes 
Travessa do Barranco 4 habitantes 
Rua das Piteiras  2 habitantes 

Edifícios sensíveis Rua 25 de Abril  Posto de turismo 
Banco Espirito Santo 

Atividade 
económica 

Agricultura - 
Industria - 
Infraestruturas rodoviárias Estrada Nacional 120 
Património cultural Castelo de Aljezur 
Infraestruturas de abastecimento 
público de água - 

Instalações referidas no DL 173/2008 - 
Estabelecimentos 

abrangidos pelo DL 
254/2007, alterado 
pelo DL 42/2014 

Estabelecimento de nível superior 
de perigosidade – SEVESO II 

- 

 

5.2.7. Acidentes rodoviários 

As principais consequências deste tipo de acidente são a existência de vítimas 

mortais, feridos graves e ligeiros, a destruição ou reparação dos veículos sinistrados, 

a destruição ou reparação de bens e equipamentos atingidos e a libertação de 

produtos tóxicos para a saúde pública e o ambiente. 
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5.2.8. Acidentes com transporte de materias perigosas 

As principais elementos vulneraveis no concelho de Aljezur, para o risco de 

acidentes com transporte de materias perigosas são os aglumerados populacionais 

que estão próximos da EN120, ER 267 e ER 268.  

5.2.9. Incêndios urbanos e/ou industriais 

Tendo em conta as características do concelho no que se refere às características 

dos aglomerados populacionais (concentração e tipologia do edificado e densidade 

populacional), pode assumir-se que a probabilidade de ocorrência de incêndios 

urbanos no concelho de Aljezur é baixa. 

De uma forma geral, os incêndios urbanos poderão originar: 

 Feridos e podem causar vítimas mortais; 

 Destruição ou danificação de edifícios comerciais e de habitação; 

 Destruição ou danificação de bens materiais devido à ação do fogo e dos 

meios utilizados para o seu combate; 

 Destruição de postes de electricidade 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 e artístico; 

 Impedimento da normal circulação rodoviária. 

Os incêndios urbanos de reduzida dimensão, que incidem apenas numa 

habitação/edifício e não justificam a utilização de múltiplos meios de combate, são o 

tipo de ocorrencia que acontece no concelho. Este tipo de incêndio é combatido e 

resolvido pelos corpos de bombeiros no quadro do seu normal funcionamento e, de 

uma forma geral, não justificam uma resposta concertada da proteção civil. 

Pelo contrário, os incêndios urbanos de maiores dimensões (que se propagam por 

várias habitações/edifícios – ou planos no mesmo edifício) e que obrigam à 

utilização de múltiplos meios de combate são bastante rarissimos. Este tipo de 

incêndio já pode obrigar a uma resposta concertada por parte da proteção civil no 
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sentido de disponibilizar meios e recursos para a resolução do problema, podendo o 

plano ser ativado, ou ser declarada a situação de alerta municipal. 

Não existem registos históricos da ocorrência de incêndios urbanos de grandes 

dimensões no concelho de Aljezur. As principais vulnerabilidades, são os 

aglomerados populacionais das zonas históricas, com difíceis acessos ou sem 

acessos para os meios de combate. Estas zonas caracterizam-se por a existência 

de uma grande continuidade de edifícios de construção antiga, com população idosa 

e com dificuldade de mobilidade. Estas estão localizadas nos centros históricos de 

Aljezur, Odeceixe, Bordeira e Carrapateira. 

 

5.2.10. Incêndios florestais 

Todo o concelho de Aljezur é vulnerável aos incêndios florestais, com especial 

destaque para todas as zonas a Oeste da Estrada Nacional 120, pois é aqui que 

existem as maiores áreas florestais (eucalipto, pinhal e sobreiro).  

5.3. Estratégias de prevenção e mitigação do risco 

As estratégias para a mitigação do risco, deverão ser efetivadas no domínio da 

diminuição do risco, ou pela redução da perigosidade ou da vulnerabilidade, 

contudo, em todos os riscos considerados no concelho de Aljezur, a iluminação do 

risco é sem dúvida uma utopia. 

Nesse sentido existem vários instrumentos que tem vindo a ser criados e 

implementados, não só a nível local mas também nos níveis superiores que 

convergem para a mitigação do risco, de modo a reduzir ou eliminar os riscos a 

longo prazo para as pessoas e os bens, dos perigos e os seus efeitos. 

5.3.1. Legislação específica para a mitigação de riscos  

A legislação seja nacional ou aplicável ao território em causa, é um dos primeiros 

instrumentos para a mitigação de riscos, existindo diplomas legais, normas e 

regulamentos que suportam medidas e posturas municipais, ou seja a legislação 

constitui um dos instrumentos basilares na atividade da proteção civil. As diversas 

atividades humanas, às quais está associado algum tipo de risco de acidente grave 

ou catástrofe, estão enquadradas por diplomas legais, normas e regulamentos que 
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as regulam e condicionam de modo a mitigar os riscos, assumindo uma importância 

fulcral na prossecução dos objetivos de mitigação de riscos. 

De salientar o papel dos serviços presentes na aérea territorial do município, em 

matérias que se prendem com a fiscalização, de vital importância para a mitigação 

de riscos, principalmente os tecnológicos e os mistos. 

5.3.2. Planos de contigência  

O concelho de Aljezur encontra-se abrangido por dois planos de contigência que, 

caso se encontrem bem agilizados, reduzirão de forma bastante significativa os 

efeitos associados a dois tipos distintos de eventos. São estes, O Plano de 

Contigência Nacional do Setor de Saúde para a Pandemia de Gripe e o Plano de 

Contigência para Ondas de Calor. 

5.3.3. Projetos ou programas integrados destinados a mitigar os riscos 

A adoção de projetos ou programas integrados destinados a mitigar os riscos e 

vulnerabilidades do território é fundamental para que se obtenham resultados na 

eliminação ou na redução da possibilidade de ocorrência ou dos efeitos que possam 

eventualmente resultar de acidente grave ou catástrofe. 

Numa fase mais a montante do processo de planeamento, deverá ser dinamizado o 

Serviço Municipal de Proteção Civil, conferindo-lhe capacidade de responder a todas 

as situações, desencadeadas através da manifestação dos diversos riscos 

presentes no município. Nesse sentido deverão ser criadas tais condições, 

nomeadamente: 

 Criação de uma Central Integrada de Emergência, Proteção e Socorro no 

Município que integre todos os agentes de proteção civil existentes no 

município; 

 Aquisição de software dedicado à gestão da emergência; 

 Inclusão de cartografia de risco no Plano Diretor Municipal de Aljezur; 

 Impedir a construção em zonas de maior risco; 

 Criação de equipas emergência, locais de resposta em caso de catástrofe;  

 Ações de sensibilização dirigidas à população. 
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5.3.4. Ações estratégicas de mitigação do risco 

Ao nível do planeamento estratégico, as principais ações da mitigação de riscos a 

desenvolver no concelho de Aljezur são: 

 Manter constantemente atualizados os inventários de meios materiais e 

humanos que poderão ser ativados em caso de emergência; 

 Avaliar os meios humanos disponíveis para operar maquinaria no concelho, 

de modo a garantir a qualquer altura, do ano, e do dia, se encontrem 

disponíveis operadores para desenvolver ações de emergência (considerar 

tanto funcionários públicos como privados); 

 Demolir ou recuperar edifícios em risco de derrocada; 

 Desobstrução e limpeza das linhas e cursos de água; 

 Disponibilizar informação à população relativamente a medidas de 

autoproteção e comportamentos de risco a evitar; 

 Estabilizar encostas e vertentes que confinem com vias de circulação e 

povoações; 

 Fiscalizar o cumprimento dos diplomas legais, normas e regulamentos que 

enquadram atividades humanas para as quais está associado algum tipo de 

risco de acidente grave ou catástrofe; 

 Garantir a transitabilidade das principais vias rodoviárias do concelho; 

 Informar o Centro Hospitalar do Algarve caso alguma povoação se encontre 

com acesso condicionado (evitar que se dê alta a doentes que dificilmente 

conseguirão chegar às suas habitações); 

 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, ou seja, na 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; 

 Verter para o ordenamento do território informação relativa à análise de risco.  

O quadro 26. indica, para cada tipo de risco, quais as principais ações estratégicas 

que deverão ser desenvolvidas com vista à sua mitigação. 
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As medidas a seguir apresentadas deverão estar em consonância com outros 

planos de âmbito mais alargado, ou seja de nível superior, que abordem as mesmas 

temáticas e pretendam alcançar os mesmos objetivos, nomeadamente: 

 Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil 

 Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil 
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Quadro 26. - Principais ações estratégicas com vista à mitigação dos principais riscos que podem afetar o concelho de Aljezur  

Procedimentos 
Mitigação de riscos de: 

Cheias e 
inundações 

Sismo e Tsunami Movimentos de massa 
em vertentes 

Acidentes Incêndios florestais 

Identificação de 
locais, infraestruturas 
e grupos 
populacionais com 
maior risco  

Zonas de 
acumulação de 
águas (através da 
analise do históricos 
e modelação). 

Prédios degradados, 
muros de alvenaria em 
mau estado de 
conservação, tipo de 
construção dos 
edifícios; 
Identificação das zonas 
possíveis de serem 
atingidas pela 
ocorrência de tsunami. 

Identificações das zonas 
de maior risco de 
movimento de massa em 
vertentes, dando 
particular atenção, 
aquelas que se 
encontram mais 
próximas das habitações 
e das vias de circulação.  

Identificação dos locais 
com maior número de 
acidentes; 
Verificar o estado 
adequado da sinalização 
vertical e horizontal; 
Os locais com 
deficientes barreiras de 
proteção eficientes. 

Manter atualizada a 
cartografia de risco de 
incendio florestal contida 
no Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra 
Incêndios; 
Realizar anualmente o 
Plano Operacional 
Municipal. 

Identificação dos 
vários percursos 
alternativos de 
acesso às zonas 
críticas 

Ter em 
consideração o risco 
de obstrução das 
vias de circulação 
por inundações. 

Calendarizar a 
realização de obras de 
estabilização em todas 
as infraestruturas que 
possam obstruir os 
itinerários primários de 
evacuação.  

Maquinaria pesada de 
escavações, de remoção 
de destroços, de 
desobstruções das vias 
de comunicação. 

Atualização das vias de 
circulação do município 
e o seu estado de 
conservação (incluindo 
os caminhos florestais). 

Os que constam do POM 
(atualizado anualmente). 

Realização de 
exercícios 

Realizar os exercícios previstos no PMEPCA (constam da Parte I, ponto 8), devem centrar-se nos seguintes aspetos, tempos de 
mobilização de meios, tempos de deslocação, avaliação da eficiência da coordenação das várias entidades envolvidas e dos 
sistemas de comunicações. Devem ser realizados relatórios de avaliação dos exercícios. 

Atualização periódica  
dos inventários de 
meios e recursos  

Atualização dos contatos e dos meios disponíveis em termos de maquinaria pesada, veículos de transporte,  geradores elétricos, 
entidades de apoio técnico, etc. 

Ações de 
sensibilização 
dirigidas à população 

Informação sobre os cuidados e ações a tomar em caso de ocorrência do evento. Usar como canais privilegiados de divulgação no 
sítio da internet do município de Aljezur, rádio Foia e distribuição de material educativo nas escolas do concelho. 

Ações de fiscalização 
Garantir que os estabelecimentos obrigados a cumprir as normas de segurança sejam alvos de inspeções regulares. 
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6. Cenários 

6.1 Cenário de cheias e inundações 

Na elaboração de um cenário com os contornos idênticos aos de cheia/inundação, 

há que fazer a devida distinção entre os dois conceitos: 

Cheia - fenómeno hidrológico extrema, de frequência variável, que consiste no 

transbordo de um curso de água relativamente ao seu leito ordinário, originando a 

inundação dos terrenos ribeirinhos. 

Inundação - fenómeno hidrológico extremo, de frequência variável, natural ou 

induzido pela ação humana, que consiste na submersão de uma área usualmente 

emersa. 

Depois da clarificação dos termos atrás descritos, podemos então concluir que todas 

as cheias provocam inundações, mas nem todas as inundações são devidas às 

cheias. 

Devido às características do concelho, mas também à historicidade que reporta 

graves consequências em bens materiais, as inundações são preocupações que 

deverão estar a todo o momento na mente dos decisores e atores de proteção civil.  

O quadro 27. descreve um cenário de cheias e inundações com elevada 

probabilidade de ocorrência, tendo em conta o histórico de ocorrências.   
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Quadro 27. Cenário de cheias e inundações 

Cenário Descrição Entidades 
Intervenientes Meios e recursos Medidas a adotar 

C
h

ei
as

 e
 In

u
n

d
aç

õ
es

 

Chuva muito intensa e 
concentrada num período de 24 
horas (108mm), antecedida por 
3 meses de chuva abundante, 2 
vezes acima dos valores 
médios.  
A Ribeira de Aljezur está em 
regime de cheia. 
Inundação da:  
 EN 120 Ponte do Areeiro;  
 Ponte de Pedra; 
 Rua Dr. Cesar Viriato 

França;  
 Rua 25 de Abril; 
 Largo da Liberdade; 
 Rua Capitão Salgueiro Maia; 
 AV. General Humberto 

Delgado. 

 Bombeiros de 
Aljezur; 

 GNR; 
 Centro de Saúde 

de Aljezur; 
 Centro Hospitalar 

do Algarve; 
 SMPC Aljezur. 

 Dois veículos de 
combate a 
incêndios dos BVA; 

 Dois veículos de 
transporte de 
pessoal dos BVA; 

 Três ambulâncias 
dos BVA; 

 Sete motobombas 
dos BVA; 

 Um veículo de 
comando dos BVA; 

 Quatro veículos da 
GNR; 

 Uma 
retroescavadora 
SMPC; 

 Quatro veículos 
ligeiros do SMPC. 

 Ativação do PMEPCA; 
 Criação de corredores de 

emergência; 
 Monotorização das zonas 

inundadas; 
 Evacuação e registo da 

população afetada; 
 Restrição de acessos às 

zonas afetadas;  
 Prestação de cuidados de 

emergência à população; 
 Transporte de vítimas para as 

unidades de saúde; 
 Providenciar alojamento à 

população afetada e 
disponibilizar bens de primeira 
necessidade; 

 Disponibilizar informação as 
populações. 
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6.2 Cenário de acidentes rodoviários 

Os acidentes rodoviários são causadores de danos humanos e materiais no entanto 

estes danos não se cingem aos intervenientes, estes provocam dificuldades na 

circulação automóvel e consequentemente, por vezes desencadeiam novos 

acidentes. Os períodos do início da manha e do final da tarde é aquele que pelas 

suas características, ou seja, será quando as pessoas se deslocam para o seu 

trabalho e do seu trabalho para as suas casas, respetivamente, ocorrem mais 

frequentemente e provocam confusão no trânsito. No entanto na maior parte das 

vezes não resultam daqui grandes consequências físicas para os intervenientes, 

ficando apenas estas, por se relacionar apenas com danos materiais e como referido 

anteriormente consequências na circulação. 

Mediante a dimensão e o desenvolvimento das ações que dizem respeito à resposta 

a esta tipologia de risco, bem patente no município, e sem prejuízo da necessidade 

da envolvência de outros, os agentes de proteção civil e entidades e organismos de 

apoio foi criado um cenário (quadro 28.), deste tipo de risco. 
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Quadro 28. Cenário de acidente rodoviário 

Cenário Descrição Entidades 
Intervenientes Meios e recursos Medidas a adotar 

A
ci

d
en

te
 r

o
d

o
vi

ár
io

 

 Acidente envolvendo um 
automóvel pesado de 
passageiros e 2 viaturas 
ligeiras, na Estrada Nacional 
120, sentido Sul/Norte na 
curva do Vale Palmeira em 
Odeceixe; 

  Registo de 6 vítimas ligeiras, 
3 vítimas em estado grave e 
2 mortes. 

 Bombeiros de 
Aljezur; 

 GNR; 
 Centro de Saúde 

de Aljezur; 
 Centro Hospitalar 

do Algarve; 
 SMPC Aljezur; 
 INEM; 
 EP (Estradas de 

Portugal). 

 Cinco ambulâncias 
dos BVA; 

 Um veículo de 
desencarceramento 
dos BVA; 

 Um veículo de 
combate a incêndios 
dos BVA; 

 Um veículo de 
comando dos BVA; 

  Três veículos da 
GNR; 

 Uma VMER do 
Barlavento; 

 SIV Lagos; 
 Equipa técnica das 

EP; 
 Um veículo ligeiro do 

SMPC. 

 Declarar a situação de alerta 
de âmbito municipal; 

 Criação de corredores de 
emergência; 

 Restrição de acessos às 
zonas afetadas; 

 Indicação de itinerários 
alternativos a utilizar;  

 Prestação de cuidados de 
emergência às vítimas; 

 Transporte de vítimas para as 
unidades de saúde; 

 Proceder à desobstrução da 
via afetada. 
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6.3. Cenário de incêndio florestal 

A significativa mancha florestal do Município, bem como as características 

morfológicas e climáticas, tornam expectável a ocorrência de incêndios florestais, 

em particular nos meses de Verão, pelo que foi criado um cenário (quadro 29.).  
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Quadro 29. Cenário de incêndio florestal 

Cenário Descrição Entidades 
Intervenientes Meios e recursos Medidas a adotar 

In
cê

n
d

io
 F

lo
re

st
al

 

 Incêndio florestal ativo na 
freguesia da Bordeira, com 
três frentes, há mais de 24 
horas, sem cedências aos 
meios de combate; 

 Lavra no interface urbano- 
florestal, com condições 
atmosféricas adversas, 
acessos difíceis e grande 
carga de combustível.  

 Bombeiros de 
Aljezur; 

 GNR; 
 Centros de Saúde 

de Aljezur; 
 Centro Hospitalar 

do Algarve; 
 SMPC Aljezur; 
 Sapadores 

Florestais; 
 ICNF; 
 Cruz Vermelha 

Portuguesa; 
 Agrupamento 

1303 do CNE. 

 Cinco veículos de 
combate a incêndios 
dos BVA; 

 Um veículo de 
comando dos BVA; 

 Três veículos tanque 
dos BVA; 

 Três veículos de 
apoio dos BVA; 

 Três veículos da 
GNR; 

 Uma máquina de 
rasto do SMPC; 

 Dois veículos ligeiros 
do SMPC; 

 Um veículo dos SF; 
 Dois veículos do 

ICNF;  
 Duas ambulâncias 

da CVP; 
 Quinze escuteiros. 

 Ativação do PMEPCA; 
 Declarar a situação de alerta 

de âmbito municipal; 
 Criação de corredores de 

emergência; 
 Restrição de acessos às 

zonas afetadas; 
 Indicação de itinerários 

alternativos a utilizar; 
 Evacuação e registo da 

população afetada; 
 Prestação de cuidados de 

emergência à população; 
 Transporte de vítimas para as 

unidades de saúde; 
 Providenciar alojamento à 

população afetada e 
disponibilizar bens de primeira 
necessidade; 

 Disponibilizar informação há 
população.  
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7. Cartografia 

Neste ponto estão incluídos todas as referências cartográficas que foram 

consideradas no âmbito deste plano.  

Encontra-se no CD/DVD que acompanha o PMEPCA a seguinte Cartografia 

(formato PDF e Shapefile): 

Quadro 30. - Cartográfica incluída no PMEPCA 

N.º Mapa Descrição 

1 Hipsometrias do concelho de Aljezur 

2 Declives do concelho de Aljezur 

3 Rede hidrográfica do concelho de Aljezur  

4 Ocupação do solo do concelho de Aljezur 

5 Coberto vegetal do concelho de Aljezur 

6 Áreas protegidas do concelho de Aljezur 

7 Rede viária do concelho de Aljezur 

8 Infraestruturas instaladas no concelho de Aljezur 

9 Perigosidade de incêndio florestal no concelho de Aljezur  

10 Equipamentos instalados no concelho de Aljezur 

11 Localização da zona industrial da Feiteirinha 

 



2014 
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Comissão de acompanhamento do PMEPCA 
 

Câmara Municipal de Aljezur 

José Gonçalves Vereador com o pelouro da Proteção Civil 

Mário Costa Comandante Operacional Municipal 

Jorge Duarte Geógrafo 

 

Equipa técnica responsável pela elaboração do PMEPCA  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur 

António Santos Técnico de Planeamento de Emergência em Proteção Civil 

Filipe Carvalho Técnico de Planeamento de Emergência em Proteção Civil 

Henrique Henriques Técnico de Planeamento de Emergência em Proteção Civil 
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Lista de abreviaturas utilizadas 

 
• CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 

• COM Comandante Operacional Municipal 

• PMEPC Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil  

• PMEPCA Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur 

• REPC Rede Estrategica de Proteção Civil 

• ROB Rede Operacional Bombeiros 

• SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 
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Parte IV – Informação complementar - Secção III 

1. Inventário de meios e recursos 

A base de dados de meios e recursos é uma ferramenta indispensável à gestão de 

emergência, que inclui, nomeadamente o inventário dos equipamentos, artigos e 

materiais disponíveis de imediato e mobilizáveis a curto prazo.  

A actividade de levantamento dos meios e recursos e a sua permanente atualização 

é da responsabilidade do SMPC de Aljezur, esta base de dados encontra-se em 

formato Excel (.xls) para fácil consulta e atualização da mesma (Anexo 1). 

1.1. Conteúdo da base de dados: 

 Lista de contactos dos membros da Comissão Municipal de Protecção Civil; 

 Lista de contactos de empresas responsáveis pelas redes (água, energia, 

gás, comunicações, saneamento); 

 Lista de contactos de todos os serviços, agentes, organismos e entidades de 

apoio; 

 Listas de contactos de peritos individuais cuja especialidade possa ser 

apropriada às actividades decorrentes das operações; 

 Listagens relativas aos meios do corpo de bombeiros; 

 Listagens respeitantes aos meios de transportes e equipamentos 

pertencentes à Câmara Municipal, às Juntas de Freguesia e a entidades 

privadas; 

 Listagens das unidades hoteleiras com indicação das suas capacidades, 

presentes no concelho; 

 Listagens sobre eventuais fornecedores privados ou públicos de 

equipamentos, artigos e materiais necessários à prossecução dos objectivos 

das operações de socorro e protecção civil, em especial: 

• Máquinas e equipamentos de engenharia, construção e obras públicas; 

• Equipamentos de transportes de passageiros e de carga; 

• Géneros alimentícios e alimentos confeccionados; 
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1.2. Acesso à base de dados 

A base de dados mantém-se disponível no SMPC de Aljezur, à disposição dos 

membros da CMPC de Aljezur e de quem mais for expressamente autorizado, 

ficando o acesso para consulta sujeita a procedimentos da responsabilidade do 

COM.  
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2. Lista de contatos 

A lista de contactos de todos os intervenientes no PMEPC de Aljezur está disponível 

na Base de Dados de Meios e Recursos do Anexo 1. 
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3. Modelos de Relatórios e Requisições 

3.1. Modelo de Relatório 

Os relatórios permitem avaliar a situação e a sua evolução em caso de acidente 

grave ou catástrofe, dando-lhe assim capacidade de intervenção para mais rápido 

possível se controlar a situação e minimizar os seus efeitos. 

O modelo de relatório de ocorrência encontra-se no Anexo 2, em formato Word 

(.docx). 
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3.2. Modelo de Requisições 

O modelo de requisições externas relativas a bens e serviços para apoio às 

operações de Proteção Civil do âmbito da ativação do PMEPC de Aljezur encontra-

se no Anexo 3, em formato Excel (.xls). 
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4. Modelos de Comunicados 

O modelo de comunicados a utilizar na divulgação pública de avisos e de medidas 

de autoprotecção, quer diretamente à população, quer através dos órgãos de 

comunicação social, encontra-se no Anexo 4, em formato Word (.docx). 

. 
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5. Comunicações 

Os tipos de terminais da Rede Estrategica de Proteção Civil (REPC) utilizados pelas 

entidades de proteção civil existentes no concelho encontram-se no Anexo 5, assim 

como as frequências utilizadas na rede Rede Operacional Bombeiros (ROB) nos 

canais de coordenação.   
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6. Lista de controlo de atualizações do plano 

A lista de controlo de atualizações do plano, tem como objetivo identificar, de forma 

expedita para quem a consulta, a alterações que foram introduzidas no plano. 

Quadro 1. Lista de controlo de atualizações do plano 

Lista de controlo de atualizações do plano 

Número da 

versão 

Identificação 

da alteração 

ou correção 

Data de 

alteração 

Autoridade 

Responsável 

pela 

aprovação 

Folhas 

alteradas 
Observações 
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7. Lista de Registo de Exercícios do Plano 

Os exercícios efectuados para testar a operacionalidade do PMEPC de Aljezur serão 

registados no Anexo 6, em formato Word (.docx). 
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8. Lista de distribuição do plano 

 Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur; 

 Águas do Algarve; 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur; 

 Autoridade de Saúde do Municipio; 

 Autoridade Marítima Local – Capitania do Porto de Lagos; 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil; 

 Casa da Criança do Rogil; 

 Centro de Saúde de Aljezur; 

 Centro Distrital de Segurança Social de Aljezur do ISS; 

 Clube Cultural e Recreativo os amigos da Carrapateira; 

 Clube Instrução e Recreio Rogilense; 

 Comandante Operacional Municipal; 

 Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro; 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Aljezur; 

 Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 1303 de Aljezur;  

 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Lagos; 

 Departamento de Obras e Urbanismo da CMA; 

 Divisão Administrativa e Recursos Humanos da CMA; 

 Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento da CMA; 

 Energias de Portugal (EDP), Distribuição – Energia S.A.; 

 Estradas de Portugal – Região do Algarve; 

 Forças Armadas; 

 Grupo Desportivo Odeceixense; 

 Grupo Reacreativo e Folcrorico Amador do Rogil; 

 Guarda Nacional Republicana de Aljezur; 

 Guarda Nacional Republicana de Odeceixe; 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; 

 Instituto Nacional de Emergência Médica; 

 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciencias Forenses; 

 IPSS das Vicentinas de Aljezur; 

 Junta de Freguesia da Bordeira; 
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 Junta de Freguesia de Aljezur; 

 Junta de Freguesia de Odeceixe; 

 Junta de Freguesia do Rogil; 

 Ministério Público; 

 Portugal Telecom; 

 Presidente da Câmara Municipal de Aljezur; 

 Presidente da Câmara Municipal de Lagos; 

 Presidente da Câmara Municipal de Monchique; 

 Presidente da Câmara Municipal de Odemira; 

 Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo; 

 Presidente da Direcção da Rádio Foia; 

 Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve; 

 Santa Casa da Misericórdia de Aljezur; 

 Sapadores Florestais das Terras do Infante; 

 Serviço Municipal de Proteção Civil de Aljezur; 

 Susdestacamento da UCC da GNR de Aljezur.  
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9. Legislação 

9.1. Legislação Específica de Proteção Civil 

 Decreto-Lei n.º 72/2013, de 31 de maio - Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro - (Sistema criado pelo Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de 

julho, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro); 

 Decreto-Lei n.º 73/2012 de 26 de março - Lei Orgânica da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil. 

 Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro - Orgânica do Ministério da 

Administração Interna;  

 Resolução 25/2008, de 18 de julho - Directiva relativa aos critérios e normas 

técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de 

proteção civil; 

 Lei nº 53/2008, de 29 de agosto – Lei de Segurança Interna; 

 Lei nº 27/2006, de 3 de julho – Lei de Bases da Proteção Civil, com as 

alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º1/2011, de 30 novembro; 

9.2. Legislação aplicável às Autarquias 

 Lei n.º75/2013, de 12 de setembro – Estabelece o regime jurídico das 

autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece 

o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime 

jurídico do associativismo autárquico. 

 Lei nº 65/2007, de14 de fevereiro - Define o enquadramento institucional e 

operacional da protecção civil no âmbito municipal, estabelece a organização 

dos serviços municipais de protecção civil e determina as competências do 

comandante operacional municipal, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º114/2011 de 30 de novembro; 

 Lei nº 30/2006, de 11 de Julho - Alteração ao modelo de regulamento dos 

cemitérios municipais; 

 Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro - Estabelece o regime jurídico da 

remoção, transporte, inumação, exumação, trasladação e cremação de 
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cadáveres, bem como de alguns desses actos relativos a ossadas, cinzas, 

fetos mortos e peças anatómicas, e ainda da mudança de localização de um 

cemitério alterado pelo Decreto-Lei n.º5/2000 de 29 de janeiro. 

9.3. Legislação aplicável a Agentes de Protecção Civil 

 Decreto-Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereitro - Aprova a orgânica do Instituto 

Nacional de Emergência 

 Decreto-Lei n.º 281/2007, de 7 de Agosto - Aprova o regime jurídico da Cruz 

Vermelha Portuguesa (CVP) e os respectivos estatutos, os quais fazem parte 

integrante do presente decreto-lei; 

 Lei nº 53/2007, de 31 de Agosto - Aprova a Lei de Organização e 

Funcionamento da Polícia de Segurança Pública;  

 Lei nº 63/2007, de 6 de Novembro - Aprova a orgânica da Guarda Nacional 

Republicana. 

 Decreto-Lei n.º 61/2006, de 21 de março  - Aprova a Lei Orgânica do Exército;  

 Decreto-Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro - Altera o Estatuto dos Militares da 

Guarda Nacional Republicana;  

 Decreto-Lei n.º 145/2002 - Altera o Decreto-Lei n.º 133/98, de 15 de Maio, 

que cria o Instituto Nacional de Aviação Civil;  

 Decreto Regulamentar n.º 26/98 - Altera o artigo 27.º do Estatuto da Cruz 

Vermelha Portuguesa, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 10/93, de 27 

de Abril; 

 Decreto-Lei n.º 133/98 - Extingue a Direcção-Geral da Aviação Civil e cria, em 

sua substituição, o Instituto Nacional de Aviação Civil;  

 Lei n.º 12/97 - Regula a actividade de transporte de doentes por Corpos de 

Bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa;  

 Portaria n.º 771/96 - Homologa a alteração do Regulamento Geral de 

Funcionamento da Cruz Vermelha Portuguesa; 

 Decreto Regulamentar n.º 18/93 - Regula o exercício de funções de protecção 

civil pelas Forças Armadas; 

 Decreto-Lei n.º 48/93 - Aprova a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas; 
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 Despacho do Presidente da ANPC nº 21638/2009 de 28 de Setembro de 

2009 – Especificações técnicas de veículos e equipamentos operacionais dos 

Corpos de Bombeiros; 

 Decreto-Lei n.º 241/2007 de 21 de Junho - Define o regime jurídico aplicável 

aos bombeiros portugueses no território continental com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º48/2009 e pelo Decreto-Lei n.º249/2012, de 21 de 

novembro; 

 Decreto -Lei n.º 247/2007, de 27 de junho - define o regime jurídico aplicável 

à constituição, organização, funcionamento e extinção dos corpos de 

bombeiros, no território continental com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro. 

 Portaria nº 1301-A/2002 28 de setembro - Introduz alterações à Portaria n.º 

1147/2001, de 28 de setembro, que aprova o Regulamento do Transporte de 

Doentes; 

 Decreto-Lei nº 38/92, de 28 de março - Regula a actividadede transporte de 

doentes. 

9.4. Legislação relativa a Segurança Contra Incêndios 

 Portaria n.º 64/2009, 22 de janeiro - Estabelece o regime de credenciação de 

entidades pela ANPC para a emissão de pareceres, realização de vistorias e 

de inspecções das condições de segurança contra incêndios em edifícios 

(SCIE); 

 Despacho n.º 2074/2009, de 23 de dezembro - Despacho 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; 

 Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro  - Estabelece o Regime Jurídico 

da Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE); 

 Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro  - Aprova o Regulamento Técnico 

de Segurança contra Incêndio em Edifícios (RT-SCIE). 
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9.5. Legislação relativa a Incêndios Florestais 

 Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho - Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta contra Incêndios, com as alterações introduzidas pela Lei n.º17/2009 

de 14 de janeiro. 

9.6. Legislação relativa Substâncias Perigosas em Indústrias e 

Armazenagens 

 Portaria n.º 193/2002, de 4 de Março, que estabelece os códigos e modelos 

de relatórios de informação de acidentes graves; 

 Decreto-Lei n.º 254/2007, de de 12 de Julho - Estabelece o regime de 

prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e a 

limitação das suas consequências para o homem e o ambiente alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 42/2014 de 18 março.   
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11. Glossário 

Conceitos técnicos utilizados no PMEPCA  

Ver Glossário de Protecção Civil aprovado pela Comissão Nacional de Protecção 

Civil, publicado no sítio da Autoridade Nacional de Protecção Civil (www.prociv.pt). 

 

ACIDENTE GRAVE 

É um acontecimento inusitado com efeitos relativamente limitados no tempo e no 

espaço, susceptível de atingir as pessoas e outros seres vivos, os bens ou o 

ambiente.  

 

ACIDENTE TECNOLÓGICO 

Ocorrência súbita e não planeada causada pela actividade humana, que origina 

danos graves no Homem e no ambiente. Pode-se tratar de um acidente químico ou 

nuclear. 

 

AGENTES DE PROTECÇÃO CIVIL 

São agentes de protecção 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 Protecção Civil, têm dever especial de cooperação as 

Associações humanitárias de bombeiros voluntários, os Serviços de segurança, o 

Instituto Nacional de Medicina Legal, 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 Protecção e Socorro (SIOPS) sem 

prejuízo das suas estruturas próprias de direcção, comando e chefia. 

 

http://www.prociv.pt/
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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, DECLARAÇÃO 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 

adoptar medidas preventivas e/ou medidas especiais de reacção. 

O acto de declarar a situação de alerta corresponde ao reconhecimento da adopção 

de medidas adequadas e proporcionais à necessidade de enfrentar o grau mais 

baixo de perigo, actual ou potencial (quando inserido numa cadeia com grau 

crescente de perigo: alerta, contingencia e calamidade). 

O poder para declarar a situação de alerta, consoante a extensão territorial do 

acidente grave e/ou catástrofe, é da competência do presidente da câmara 

municipal, do governador civil ou do Ministro da Administração Interna. 

A declaração de situação de alerta pode reportar-se a qualquer parcela do território, 

adoptando um âmbito inframunicipal, municipal, supramunicipal ou nacional. 

A declaração da situação de alerta menciona expressamente a natureza do 

acontecimento que a originou, o âmbito temporal e territorial e a estrutura de 

coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar. 

 

ALERTA ESPECIAL 

Em determinadas condições de risco ou de emergência as organizações integrantes 

do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) são colocadas 

em alerta especial. O estado de alerta especial visa intensificar as acções 

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. 
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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. 

 

AUTO-PROTECÇÃO 

Medidas individuais, familiares ou da comunidade, tendentes a prevenir ou a 

minimizar danos humanos, materiais ou ambientais, em caso de desastre. 

 

AVISO 

Comunicação feita por qualquer dos órgãos operacionais do sistema de protecção 

civil, dirigida à população afectada por uma emergência. 

Pretende fornecer informação relacionada com a emergência em causa e sobre as 

medidas de protecção a tomar. 

 

CATÁSTROFE 

É o acidente grave ou a série de acidentes graves susceptíveis de provocarem 

elevados prejuízos materiais e eventualmente vítimas, afectando 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 protecção civil, constitui um 

elemento base de planeamento de emergência no qual se descreve a progressão 

hipotética das circunstâncias e dos eventos. A sua concepção tem por objectivo 

ilustrar as consequências dos impactos, mas especialmente a concepção das 

decisões e das operações de emergência (Alexander, D., 2002). 

 

COMUNICADO 

Despacho breve contendo informações concretas, relativas a uma ocorrência 

(desastre) ou operação. 
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Existem tipos diferentes de comunicados, sendo alguns internos destinados aos 

Agentes de Protecção Civil emitidos pelo CNOS, e outros destinados ao exterior 

para a população em geral. 

 

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. 

 

INFORMAÇÃO PÚBLICA 

Visa esclarecer as populações sobre a natureza e os fins da protecção civil, 

consciencializá-las das responsabilidades que recaem sobre cada instituição ou 

indivíduo e sensibilizá-las em matéria de autoprotecção. 

 

MITIGAÇÃO 

(1) Medidas estruturais e medidas não estruturais empreendidas antes da ocorrência 

de uma ameaça natural, tecnológica ou originada pelo Homem. O objectivo 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 infra-estruturas. 

 

PERIGO 

Probabilidade de ocorrência de um fenómeno com potencial para gerar danos, 

alculado para um determinado período de tempo e para uma área restrita (ver 

perigosidade). 

 

PLANO DE EMERGÊNCIA 

Documento que reúne as informações e estabelece os procedimentos que permitem 

organizar e empregar os recursos humanos e materiais disponíveis, em situação de 

emergência. Existem planos de emergência Municipais, Distritais e Nacionais. 

Existem ainda os planos Gerais e os Especiais quando para uma determinada área, 

um risco específico o justifique. 
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PREVENÇÃO 

(1) Conjunto de medidas destinadas a impedir ou evitar que fenómenos naturais, 

actividades industriais ou outras desenvolvidas pelo homem, possam provocar 

catástrofes. 

(2) As medidas desenhadas para proporcionar protecção efectiva dos efeitos de uma 

catástrofe. Inclui medidas estruturais como os projectos de engenharia, de legislação 

sobre o uso da terra, água e do ordenamento urbano. 

(3) Actividades essenciais de protecção 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 actividades de monitorização dos riscos e as 

acções 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. 

 

PROTECÇÃO CIVIL 

A actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, 

pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de 

prevenir riscos colectivos 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 actividade de protecção civil pode ser exercida fora do territorio 

nacional, em cooperação com Estados estrangeiros ou organizações internacionais 

de que Portugal seja parte. 

As actividades de protecção civil exercem-se nos domínios: do levantamento, 

previsão, avaliação e prevenção dos riscos colectivos; Análise permanente das 

vulnerabilidades perante situações de risco; 

Informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em matéria de 

autoprotecção 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 
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protecção dos edifícios em geral, de monumentos e de outros bens culturais, de 

infra-estruturas, do património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, 

bem como do ambiente e dos recursos naturais; Previsão e planeamento de acções 

atinentes à eventualidade de isolamento de áreas afectadas por riscos. 

 

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL 

Em situação de emergência é criado o Posto de Comando Operacional como órgão 

director 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 acções a desenvolver; a 

formulação e a transmissão de ordens, directrizes e pedidos; o controlo da execução 

das ordens; a manutenção das capacidades operacionais dos meios empregues e a 

gestão dos meios de reserva. 

 

RISCO 

A possibilidade de ocorrerem perda de vidas humanas, bens ou capacidade 

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

risco depende especialmente da vulnerabilidade dos elementos expostos a um 

perigo.  

 

REABILITAÇÃO 

(1) Fase inicial de reparação dos danos físicos, sociais e económicos, 

compreendendo as acções 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. 
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SISTEMA DE AVISO E ALERTA 

Conjunto organizado de recursos humanos e meios técnicos que tem como funções 

divulgar os procedimentos a adoptar por uma população face a situações de perigo 

e manter informada a população da área eventualmente afectada, da iminência, 

ocorrência ou evolução de uma situação de perigo. 

 

SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE PROTECÇÃO E SOCORRO (SIOPS) 

(1) Organização de estruturas, normas de actuação e procedimentos que, em 

situação de iminência ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, assegura a 

direcçãoe coordenação do socorro, organizando o teatro de operações articulando 

sob um comando único de operações os agentes de Protecção 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 Protecção Civil, que garante os 

recursos humanos, materiais e informacionais necessários. 

(2) O Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) foi criado 

em Decreto-Lei 134/2006, de 25 de Julho, Diário da República, 1ª série n.º 142 em 

resposta à necessidade de reorganizar o Sistema de Protecção Civil permitindo às 

Autoridades envolvidas nas acções de Socorro de Protecção Civil pudessem adoptar 

medidas de socorro para situações de acidentes graves ou catástrofes que não 

exijam as medidas extremas dos estados de sítio ou emergência. 

 

VULNERABILIDADE 

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. 

 

ZONAS DE APOIO (ZA) 

Definidas na organização das operações em situação de emergência, área do teatro 

de operações de emergência, adjacente à Zona de Sinistro, onde se concentram os 

riscos e os danos. 

Em termos de organização de operações é uma zona de acesso condicionado, onde 

se concentram os meios de apoio e logísticos estritamente necessários ao suporte 
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dos meios de intervenção ou onde estacionam meios de intervenção para a resposta 

imediata à emergência. 

Esta Zona pode ser coincidente com a Zona de Concentração e Reserva. 

 

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. 

Mantem o apoio logístico e assistência pré-hospitalar e serve 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 (ZI) 
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 recepção 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. 

 

ZONAS 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 directa, sob a responsabilidade 

exclusiva do posto de comando operacional. 

  



 
 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur 

  
Parte IV – Informação complementar – Secção III 

Página 31 de 35 

 

12. Lista de abreviaturas utilizadas no PMEPCA 

 

 AHBV Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

 ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 

 APA Agência Portuguesa do Ambiente 

 APC Agentes de Proteção Civil 

 AV Avenida 

 BV Bombeiros Voluntários 

 BVA Bombeiros Voluntários de Aljezur 

 CAE Classificação das Atividades Económicas 

 CAPIC Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise 

 CB Corpo de Bombeiros 

 CCBSA Centro Coordenação Busca Salvamento Aéreo 

 CCDR Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

 CCOD Centro Coordenação Operacional Distrital 

 CCON Centro Coordenação Operacional Nacional 

 CDOS Comando Distrital de Operações de Socorro 

 CDPC Comissão Distrital de Proteção Civil 

 CHA Centro Hospitalar do Algarve 

 CM Caminho Municipal  

 CMA Câmara Municipal de Aljezur 

 CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 

 CNE Corpo Nacional de Escutas 

 CNOS Comando Nacional de Operações de Socorro 

 CNPC Comissão Nacional de Proteção Civil 



 
 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur 

  
Parte IV – Informação complementar – Secção III 

Página 32 de 35 

 

 CODIS Comandante Operacional Distrital 

 COM Comandante Operacional Municipal 

 CONAC Comandante Operacional Nacional 

 COS Comandante das Operações de Socorro 

 CPX Command Post Exercises (exercícios de posto de comando) 

 CVP Cruz Vermelha Portuguesa 

 DDeP Divisão de Desenvolvimento Economico e Planeamento  

 DIOPS Dispositivo Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

 DON Diretiva Operacional Nacional 

 EA Estruturas Autárquicas 

 EB Escola Básica 

 EBI/JI Escola Básica Integrada e Jardim de Infância  

 EDP Energias De Portugal 

 EN Estrada Nacional 

 EP Estradas de Portugal 

 ER Estrada Regional 

 ERSTA Estudo do Risco Sísmico Tsunami do Algarve  

 ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

 GNR Guarda Nacional Republicana 

 GNR Guarda Nacional Republicana 

 ICNF Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta 

 INE Instituto Nacional de Estatística  

 INEM Instituto Nacional de Emergência Médica 

 INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 

 IPEMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera  
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 IPSS Instituição Particular de Solidariedade Social 

 ISS Instituto da Segurança Social 

 JI Jardim de Infância  

 LIVEX Live Exercises (exercícios à escala real) 

 MAI Ministério da Administração Interna 

 NEP Norma Execução Permanente 

 NOP Norma Operacional Permanente 

 NUT Nomenclatura de Unidade Territorial 

 OEA Organizações e Entidades de Apoio 

 PC Posto de Comando  

 PCDis Posto Comando Distrital 

 PCMun Posto Comando Municipal 

 PCNac Posto Comando Nacional 

 PCO Posto de Comando Operacional 

 PDEPC Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil 

 PDF Portable Document Format 

 PDM Plano Diretor Municipal 

 PEERST-ALG Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco 

Sísmico e de Tsunamis na Região do Algarve 

 PIMDFCI Plano InterMunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 PMDFCI Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 PMEPCA Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur 

 PMEPCO Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Odemira 

 PMEPCVB Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Vila do Bispo 

 PMEPL Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Lagos 
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 POAP – PNSACV Plano de Ordenamento da Área Protegida do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

 POM Plano Operacional Municipal 

 PRES ANPC Presidente da Autoridade Nacional Proteção Civil 

 PRES CMA Presidente da Câmara Municipal de Aljezur 

 PROF-ALG Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

 PROT-ALG Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

 REPC Rede Estratégica de Proteção Civil 

 ROB Rede Operacional de Bombeiros 

 SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 

 SF Sapadores Florestais 

 SIG Sistema de Informação Geográfica 

 SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

 SIRESP Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de 

Portugal 

 SIV Suporte Imediato de Vida 

 SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

 SMS Short Message Service (serviço de mensagens curtas) 

 SNIRH Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos  

 TO Teatro de Operações 

 UCC Unidade de Controlo Costeiro 

 UCC Unidade de Controlo Costeiro 

 VMER Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

 ZAP Zonas de Apoio à População 

 ZCR Zona de Concentração e Reserva 
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 ZI Zona de Intervenção 

 ZRM Zona de Reunião de Mortos 

 ZS Zonas de Sinistro 
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