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PARTE I – Enquadramento 
 

 

 

A Parte I destina-se a realizar uma apresentação geral do plano de 

emergência de proteção civil, fundamentando as razões da sua 

existência. 
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1.Introdução 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur (adiante 

designado por 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. 

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. Enquadramento Administrativo do Município 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 rurais, os incêndios 
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urbanos/industriais, os sismos, os tsunamis, as ondas de calor, ondas 

de frio e a movimentação de massa em vertentes. 

O PMEPCA foi revisto de acordo com as diretivas emanadas pela 

Comissão Nacional de Proteção Civil (Resolução nº 30/2015, de 7 de 

maio) e seguiu o disposto no artigo 50º da Lei 27/2006, de 3 de julho (Lei 

de Bases da Proteção Civil), na redação dada pela Lei Orgânica 1/2011, 

de 30 de novembro e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que republica 

o diploma. 

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

substituído, nas suas faltas ou impedimentos, pelo seu substituto legal, 

o Vice-Presidente. 

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 do Plano Intermunicipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PIMDFCI) de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo, 

do Plano Diretor Municipal (PDM) de Aljezur e do Plano Distrital de 

Emergência de Proteção Civil (PDEPC). 

O PMEPCA articula-se, ainda, com os Planos Municipais de Emergência 

de Proteção Civil (PMEPC) dos concelhos vizinhos - Lagos, Odemira, 

Vila do Bispo e Monchique, os quais descrevem, para os respetivos 

âmbitos territoriais, a atuação das estruturas de proteção civil e 

referenciam as responsabilidades, o modo de organização e o conceito 

de operação, bem como a forma de mobilização e coordenação dos 

meios e recursos indispensáveis na gestão do socorro. 
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2.Finalidade e Objetivos 

O PMEPCA é um documento formal que regula a forma como é 

assegurada a coordenação institucional e a articulação e intervenção 

das organizações integrantes do Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro (SIOPS) e de outras entidades públicas ou privadas 

a envolver nas operações a citações de acidente grave ou catástrofe, 

tendo em vista o cumprimento dos seguintes objetivos gerais: 

✓ 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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3.Tipificação dos Riscos 

Sendo este um plano geral de emergência de proteção civil, destina-se 

a dar resposta à globalidade dos riscos que possam afetar o território do 

município de Aljezur.  

Neste sentido, de acordo com a caracterização do território municipal e 

a análise de riscos, identificam-se no Figura 2 os riscos naturais, 

tecnológicos e mistos que, potencialmente, poderão ocorrer no concelho 

de Aljezur. 

Quadro 1 - Riscos Suscetíveis de Afetarem o Concelho de Aljezur 

Riscos 
Naturais 

Condições 
meteorológicas 

adversas 

Ondas de calor 

Ondas 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 rurais 
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Dentro destes, alguns destacam-se pela sua particular incidência, e/ou 

pela potencial gravidade das suas consequências, dos quais se faz 

seguidamente uma breve apresentação hierárquica de acordo com o 

grau de risco e a sua natureza: 

 

Quadro 2 - Hierarquização do Grau de Risco 

  GRAU DE GRAVIDADE 

  Residual Reduzido Moderado Acentuado Crítico 

G
R

A
U

 D
E

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

Elevado      

Médio-alto   
Cheias e 

inundações 
Incêndios 

Rurais 
 

Médio 
Onda 

Calor 
 

Acidentes 

rodoviários 

Acidentes com 

transportes de 

matérias 

perigosas 

  

Médio-

baixo 

Ondas 

de frio 
 

Movimentos 

de massa em 

vertentes 

  

Baixo 
Incêndios 

Urbanos 
   

Tsunamis 

Sismos 

 

Legenda: Risco Baixo Risco Moderado Risco Elevado Risco Extremo 

 

Por outro lado, sem prejuízo dos riscos hierarquizados, o Plano pode 

também ser aplicado em caso de outras emergências/riscos, no âmbito 

da saúde pública ou da segurança interna, por exemplo, em 

complemento aos instrumentos sectoriais legalmente vigentes.  
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4. Critérios para Ativação e Desativação 

O PMEPCA é ativado e desativado mediante decisão da Comissão 

Municipal de Proteção Civil (CMPC), ao abrigo do disposto no n. º2 do 

artigo 40.º e no n. º2 do artigo 38.º da Lei de Bases da Proteção Civil, 

assim como pelo que está estabelecido no n. º3 do artigo 6º da Lei nº 

65/2007, de 12 de novembro na redação dada pelo DL n.º 44/2019, de 

01de abril. Assim, cabe ao Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 

ou ao seu substituto legal, convocar a CMPC e propor a ativação e 

desativação 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: 

✓ Presidente da Câmara Municipal, que preside; 

✓ Coordenador Municipal de Proteção Civil; 

✓ Um elemento do comando do Corpo de Bombeiro Voluntários de Aljezur; 

✓ Um elemento da Guarda Nacional Republicana de Aljezur. 

Os meios a utilizar para publicitação da ativação e desativação 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), juntas de 

freguesia, Aljezur www.jf-aljezur.pt, Bordeira www.jf-bordeira.pt, 

Odeceixe www.freguesiadeodeceixe.pt, Rogil www.jf-rogil.pt  e redes 

sociais oficiais do município Facebook 

https://m.facebook.com/municipio.aljezur e Twitter 

https://twitter.com/CM_Aljezur , através da Rádio Foia (FM, 97.1 MHz), 

editais afixados em pontos estratégicos (juntas de freguesia e mercados 

municipais do conselho). Esta publicitação da ativação e desativação do 

PMEPCA é realizada às unidades administrativas adjacentes, 

nomeadamente aos Municípios de Odemira, Monchique, Lagos e Vila do 

Bispo e ao patamar administrativo superior nomeadamente a CDPC do 

Algarve através de email e por telefone. 

http://www.cm-aljezur.pt/
http://www.jf-aljezur.pt/
http://www.jf-bordeira.pt/
http://www.freguesiadeodeceixe.pt/
http://www.jf-rogil.pt/
https://m.facebook.com/municipio.aljezur
https://twitter.com/CM_Aljezur
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4.1. Critérios a Utilizar para Ativação 

a) Declaração da situação de contingência ou calamidade para o distrito; 

b) 30 % da área territorial coberta pelo plano afetada pelo acidente grave 

ou catástrofe; 

c) Danos significativos nos bens e património, com 10 habitações 

danificadas, 3 edifícios indispensáveis às operações de proteção civil 

afetados; 

d) Efeitos significativos na população provocando a ocorrência de vítimas 

num número igual ou superior a: 

✓ 10 Mortos; 

✓ e/ou 5 Desaparecidos; 

✓ e/ou 20 Desalojados; 

✓ e/ou 30 Evacuados; 

✓ e/ou 50 Feridos Ligeiros; 

✓ e/ou 15 Feridos Graves. 

e) Danos e/ou impedimentos totais em vias rodoviárias, nomeadamente 

a EN120, ER268 e ER267 essenciais à circulação no Município por 

um período superior a 24 horas; 

f) Incêndios rurais ativos com duração superior a 48 horas e com uma 

extensão de área ardida superior a 1000 hectares; 

g) 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 5 hectares; 

h) Previsibilidade de ocorrência de ondas de calor, com uma duração 

superior a 6 dias consecutivos e com uma temperatura máxima 

superior a 35º C; 

i) Previsibilidade de ocorrência de ondas de frio, com uma duração 

superior a 6 dias consecutivos e com uma temperatura máxima inferior 

a 5º C; 
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j) 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 semanal; 

k) Cheia/inundação com implicações ao nível da população e/ou bens 

que abriguem à evacuação de um minino de 20 pessoas dos locais 

afetados; 

l) Evento sísmico de magnitude superior 6 na escala de Richter, sentido 

com estimativa de intensidade de superior na escala 6 de Mercalli com 

implicações ao nível da área geográfica do município; 

m) 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. 

 

4.2. Critérios a Utilizar para Desativação do PMEPCA 

O PMEPCA deverá ser desativado quando deixarem de existir motivos 

que determinaram a sua ativação ou quando a gestão da situação de 

acidente grave ou catástrofe não requer medidas especiais de resposta 

de proteção civil, passando a ser uma operação de rotina. Esta decisão 

pode ser decidida de acordo e/ou com os seguintes critérios: 

a) Findo da Declaração da Situação de Contingência ou Calamidade 

para o distrito; 

b) Mais de 70 % da área territorial coberta pelo plano afetada pelo 

acidente grave ou catástrofe restabelecida; 

c) Recuperação/operacionalização dos bens e património, 

habitações danificadas, edifícios indispensáveis às operações de 

proteção civil afetados, em pelo menos 50% dos afetados. 

d) Restabelecimento dos serviços e infraestruturas, com o 

fornecimento de água, energias ou telecomunicações durante 8 

horas/dias, ou em 50% do território do município; 

e) Reposição da circulação das vias rodoviárias, nomeadamente a 

EN120, ER268 e ER267 essenciais à circulação no Município; 
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f) Incêndios rurais em fase de rescaldo ou vigilância com duração 

superior a 12 horas; 

g) Controlo do acidente que envolva uma ou mais substâncias 

perigosas, ao nível material, civil e do ambiente; 

h) Previsibilidade do fim de ocorrência de ondas de calor; 

i) Previsibilidade do fim de ocorrência de ondas de frio; 

j) Fim do surto epidemiológico grave, ou que o número de vítimas 

mortais tende a baixar (menos de 5 por semana) ou se preveja a 

diminuição do nível de contágio (número inferior a 50 vítimas 

semanais); 

k) Reposição de mais 50% das infraestruturas essências as 

atividades do município afetadas por um evento sísmico. 

A CMPC de Aljezur desativa o Plano, comunicando tal aos mesmos 

destinatários e pela mesma via utilizada aquando da ativação. 


