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1. Introdução
A mais correta gestão de uma situação de emergência de proteção civil é auxiliada
sempre por um bom planeamento, e deverá basear-se, na prática, num plano de
emergência de fácil acesso, flexível, proactivo, preciso e harmonizado às características
do território. Assim sendo, o seu teor não pode adotar uma postura de
irrevogabilidade: as constantes mudanças socioeconómicas, técnicas, logísticas e
mesmo operacionais terão de ser constantemente ponderadas no documento, num
trabalho que se pretende uma melhoria contínua.

Os planos de emergência devem, segundo o artigo 4.º, alínea 2 d) da Lei n.º 27/2006,
de 3 de Julho (Lei de Bases da Proteção Civil), focar-se na busca, no salvamento, na
prestação de socorro e de assistência, bem como na evacuação, no alojamento e no
abastecimento das populações, após a ocorrência de uma situação de emergência. O
plano municipal de emergência de Proteção Civil é designado como sendo um plano
geral, elaborado para enfrentar a generalidade das situações de emergência que
ocorram no seu âmbito territorial e administrativo.

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Beja, adiante designado por
PMEPCB, descreve as principais orientações e atuações dos vários organismos,
entidades e serviços, relativamente às responsabilidades, organização e conceito de
operações em caso de resposta a uma emergência. É um instrumento de que o Serviço
Municipal de Proteção Civil, adiante designado por SMPC, passa a dispor para
desencadear as operações de resposta da Proteção Civil, na área do município.

É elaborado fundamentalmente como um instrumento de coordenação das acções de
resposta ao nível municipal, face a eventuais acidentes passíveis de ocorrer, tendo por
base a Diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e
operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil (Resolução n.º 25/2008,
da Comissão Nacional de Proteção Civil), contendo também informação sobre os
mecanismos e recursos existentes.
Câmara Municipal de Beja
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Refere-se que o Diretor do Plano é, por inerência de funções, o Presidente da Câmara
Municipal de Beja, sendo o seu substituto o Vereador do Pelouro de Protecção Civil,
Manuel Fernando Neves Oliveira, por delegação de competências na área da Proteção
Civil e Segurança. No caso do município de Beja, o presidente da Câmara, no uso das
competências atribuídas ao abrigo do artigo 69.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro,
delegou no vice-presidente o pelouro da Proteção Civil, através do edital de 4 de
Novembro de 2009, relativo à Distribuição de Funções por Pelouros.

Como os demais concelhos do País, o território abrangido pelo concelho de Beja
apresenta locais de maior perigosidade, onde os riscos são mais elevados e,
consequentemente, poderão surgir maiores probabilidades de ocorrência de
acidentes. Os riscos poderão ser de origem humana/tecnológica e/ou mista (incêndios
urbanos, industriais e florestais, acidentes agrícolas, de tráfego, ferroviários ou aéreos,
colapso de estruturas, p.e.), ou de origem natural (secas, ciclones/ventos ciclónicos,
cheias e inundações, sismos), e para cada um pretende-se dar uma resposta o mais
eficaz possível.

Este documento foi elaborado tendo em consideração os principais riscos do Concelho,
que passam por precipitação intensa, ondas de calor, vagas de frio, cheias e
inundações, secas, sismos, acidentes graves de tráfego rodoviário e aéreo, acidentes
no transporte rodoviário, e por condutas, de mercadorias perigosas, incêndios
agrícolas e incêndios em edifícios/habitações.

As maiores dificuldades encontradas na elaboração deste documento revelaram-se ao
nível principalmente da ausência de dados estatísticos, ou o baixo grau de pormenor
de alguns dos existentes, em relação a determinadas vertentes, criando dificuldades
em certos aspetos de análise próprios do documento – desde a situação climática à
análise mais detalhada de riscos.
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2. Âmbito de Aplicação
O PMEPCB é um Plano elaborado pela Câmara Municipal de Beja, abrange todo o
território do Município, que possui uma área total de 1 140, 21 km², subdividido em 18
freguesias, 14 delas rurais - São Matias (a Norte), Trigaches, São Brissos, Beringel,
Mombeja, Santa Vitória (a Ocidente), Salvada, Quintos, Cabeça Gorda, Nossa Senhora
das Neves, Baleizão (estas a Oriente), Santa Clara do Louredo, Trindade e Albernoa (a
Sul). As 4 freguesias urbanas são: Santiago Maior, S. João Baptista, São Salvador e
Santa Maria da Feira. O concelho é limitado a norte pelos municípios de Cuba e
Vidigueira, a leste por Serpa, a sul por Mértola e Castro Verde, e a oeste por Aljustrel e
Ferreira do Alentejo. Beja é a capital do Distrito, na região Alentejo e sub-região do
Baixo Alentejo, com cerca de 35.854 habitantes (INE – Censos 2011).

Figura 1 - Mapa de Enquadramento Geográfico do Concelho de Beja
Fonte: DGOTDU 2005
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O PEMPCB é aplicável em caso de ocorrência de acidentes e catástrofes, pelo que é
feita uma caracterização dos riscos passíveis de existir, no âmbito territorial acima
referido, na Parte IV, Secção II, deste plano. Uma vez que o concelho de Beja está
sujeito a diversos riscos que poderão provocar situações de acidente grave ou
catástrofe, é de extrema importância ter uma relação de todos eles, quer estes
possuam origem humana/tecnológica e/ou mista, ou natural. Pela existência de
determinadas atividades/infraestruturas no município, Beja possui uma multiplicidade
de riscos inerentes, isto para além daqueles que surgem de forma natural e sobre os
quais o ser humano não tem controlo.

Na cidade de Beja, à semelhança de outras cidades históricas, devido à malha urbana
existente, ocorrem de forma mais frequente, incêndios urbanos, tornando mais
problemática a sua extinção, devido em grande medida à dificuldade de acessibilidade
por parte dos meios de combate. Não pode ser também esquecido que existe uma
grande percentagem de atividades públicas a terem lugar em edifícios antigos, alguns
deles de difícil acesso ou mais sujeitos a colapso em determinado tipo de ocorrências –
alguns serviços da Câmara Municipal, diversos Lares de idosos, o edifício das Finanças,
por exemplo.

O território concelhio está sujeito também à possibilidade de incêndios industriais e
florestais, decorrentes das atividades produtivas que aí se localizam. Acrescem a estes
os incêndios agrícolas, acidentes de tráfego, acidentes ferroviários e aéreos, o derrame
de matérias perigosas, a existência de barragens, e outras infraestruturas.

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, a conclusão do IP8, o Aeroporto
Internacional de Beja (com passagem pelo espaço aéreo do Concelho de aviões de
grande porte) e consequente plataforma logística criada, são projetos/realidades que
farão/fazem aumentar a mobilidade de pessoas e bens, e por consequência, a
possibilidade de ocorrerem situações de risco e de emergência.

Câmara Municipal de Beja
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Se as referências feitas anteriormente se destinam aos chamados riscos tecnológicos,
não podem passar igualmente sem serem mencionados os designados riscos naturais –
situações que, basicamente, fogem ao controlo da atividade humana, que têm um
potencial destruidor enorme e podem causar situações graves de segurança para as
populações. São os casos de sismos, cheias/inundações, ondas de calor, incêndios
florestais, com todo o impacto negativo que trazem às populações, ao ambiente e à
economia regional.

O PMEPCB destina-se então a dar respostas, que se pretendem eficazes, a estas
problemáticas, focalizando-se tanto em aspetos descritivos/teóricos como em
aspectos de vertente prática/operacional.

3. Objetivos Gerais
O PMEPCB, de acordo com o mencionado na Lei n.º 65/2007, que estabelece o
enquadramento institucional e operacional da Proteção Civil de âmbito municipal, de
12 de Novembro, e na Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, da Comissão Nacional de
Proteção Civil, tem como principais objectivos:
Identificar e avaliar dos riscos presentes na área do Município;
Promover, através de uma resposta concertada, as condições e os meios
necessários ao minorar de efeitos danosos de um acidente ou catástrofe que
ocorra;
Esclarecer as orientações quanto ao modo de atuação dos diferentes
organismos, serviços e estruturas a empregar em operações de Proteção Civil;
Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações essenciais a
desenvolver;
Organizar e metodizar as ações de apoio, fomentando maior eficácia e rapidez
de intervenção a todas as entidades participantes;

Câmara Municipal de Beja
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Enumerar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou
catástrofe;
Minorar a perda de vidas e bens, reduzir ou delimitar os efeitos de acidentes
graves ou catástrofes e restabelecer o mais depressa possível as condições de
normalidade às populações do município;
Esclarecer o campo de ação da intervenção das variadas entidades envolvidas
no PMEPCB, de forma a estas manterem continuamente o seu grau de
preparação e de prontidão, essenciais à gestão de acidentes graves ou
catástrofes;
Preparar a realização regular de treinos e exercícios, de carácter sectorial ou
global, determinados a testar o Plano, ajudando assim a uma melhor
atualização do mesmo;
Impulsionar o esclarecimento das populações através de acções de
sensibilização, tendo em vista a sua preparação, para que cultivem em si a auto
proteção e uma forma mais proactiva aquando da resposta a uma emergência.

Câmara Municipal de Beja
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4. Enquadramento Legal
Destacam-se de seguida os principais Diplomas Legais que servem de base à
elaboração do PMEPCB:
Resolução nº25/2008 da CNPC, de 18 de Julho

• Directiva relativa aos critérios e normas tecnicas para a elaboração dos
PMEPC
• Tem por finalidade proceder à revisão da directiva para a elaboração de
PMEPC , aprovada em 19 de Dezembro de 1994, e fixar nos termos da Lei de
Bases de Protecção Civil, os critérios e normas técnicas para a sua elaboração
e operacionalização.
Lei nº65/2007, de 12 de Novembro

• Enquadramento institucional e operacional da Protecção Civil no âmbito
Municipal
• Define o enquadramento instuticional e operacional da Protecção Civil no
âmbito Municipal, estabelece a organização dos serviços municipais de
protecção civil e determina as competências do COM em desenvolvimento da
lei nº27/2006, de 3 de Julho. A lei 65/2007, de 12 de Novembro, sofre
também alterações com o Decreto-lei 114/2011, de 30 de Novembro.
Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho

• Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS)
• SIOPS, conjunto de estruturas, normas e procedimentos de natureza
permanente e conjuntural que assegura que todos os agentes de protecção
civil actuam, no plano operacional, articuladamente sob um comando único,
sem prejuizo da respectiva dependência hieraquica e funcional. O Decreto-lei
nº 134/2006, de 25 de Julho, sofre também alterações com o Decreto-lei nº
114/2011, de 30 de Novembro.
Lei nº 27/2006 de 3 de julho

• Lei de Bases da Protecção Civil
• Define os conceitos importantes no âmbito da Protecção Civil, como acidente
grave e catastrofe, das situações de alerta, contigência e calamidade, define
ainda o enquadramento, coordenação, direcção e execução da política de
Protecção Civil, e estabelece a colaboração a prestar pelas forças armadas em
caso de emergência. A lei nº 27/2006, de 3 de Julho é alterada pela Lei
Orgânica nº 1/2011, de 30 de Setembro.
Figura 2 - Legislação Geral de Enquadramento Legal do PMEPC
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5. Antecedentes do Processo de Planeamento
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Beja em vigor foi aprovado pela
Comissão Municipal de Proteção Civil de Beja, em 29 de Outubro de 1998, tendo sido
previamente deliberada a aprovação na Reunião de Câmara a 4 de Novembro do
mesmo ano. Nesta sequência, o referido plano foi homologado pelo Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna (SEAMAI), em 19 de Julho de
1999 e aprovado pela Comissão Nacional de Proteção Civil em 9 de Janeiro de 2002.

A segunda versão Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, obteve parecer
prévio Comissão Municipal, em 6 de Fevereiro de 2009, e sujeita a consulta pública
durante o mês de Agosto do mesmo ano. No entanto, este documento não se
encontrava em conformidade com a Resolução nº 25/2008, da Comissão Nacional de
Proteção Civil, havendo necessidade de reformular e rever o mesmo.

Não ocorreram, até à data atual, situações de carácter excecional que
desencadeassem a ativação do Plano em vigor. Contudo faz-se referência que o Plano
teve na sua génese as trágicas cheias na Região do Baixo Alentejo, de 5 e 6 de
Novembro de 1997, onde perderam a vida 11 pessoas e se registaram avultados danos
materiais. Estes acontecimentos, em conjunto com o decorrente esforço do Instituto
Nacional da Água (INAG) no sentido de sensibilizar as Autarquias para este tipo de
ocorrências, dão celeridade à tarefa de elaboração, pelo Município, do Plano. Referese ainda que o Plano não foi objeto de exercícios de teste, como estipulado pelo artigo
18.º, n.º 2, da Lei 65/2007.

De acordo com o estipulado no n.º 8 e 9 do Artigo 4.º, da Resolução nº 25/2008
(Diretiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização
de planos de emergência de proteção civil), a fase de consulta pública das
componentes não reservadas do PMEPC, desenrola-se por um prazo não inferior a 30
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dias, sendo a Câmara Municipal a entidade responsável pela elaboração e consulta
pública do mesmo.

Refere-se ainda que o Plano faz-se acompanhar do parecer prévio favorável da
Comissão Municipal de Proteção Civil, conforme previsto no ponto 4 do Artigo 4.º da
Resolução n.º 25/2008, a fim de ser alvo de parecer prévio da Autoridade Nacional de
Proteção Civil, para posterior aprovação pela Comissão Nacional de Proteção Civil
(CNPC).

6. Articulação

com

Instrumentos

de

Planeamento

e

Ordenamento do Território
Este PMEPCB articula-se com os planos que o município possui relacionados com a
temática da Proteção Civil, nomeadamente o Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI), como estipulado pelo Decreto-Lei n.º 124/06 de 28 de
Junho, com o Estudo Tático Operacional de Proteção e Socorro (ETOPS), com o Plano
Distrital de Emergência de Proteção Civil de Beja, e com Plano Operacional Municipal.
No que diz respeito ao ordenamento do território, encontra-se articulado com o PDM
(Plano Diretor Municipal) atualmente em vigor.

O PDM é um instrumento de gestão territorial, que determina a organização municipal
do território, e ao identificar as condicionantes no uso do solo, designadamente zonas
de proteção e outras, permite a migração de informação em termos territoriais
imprescindíveis à elaboração dos planos de proteção civil, principalmente no que diz
respeito aos riscos.

A política do ordenamento do território tem como fim acautelar a protecção da
população, através de uma ocupação, utilização e transformação do solo que tenham
em conta a segurança de pessoas, prevenindo os efeitos decorrentes de catástrofes
naturais ou da ação humana.

Câmara Municipal de Beja
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Os instrumentos de gestão territorial devem estabelecer os comportamentos
susceptíveis de imposição aos utilizadores do solo, tendo em conta os riscos para o
interesse público relativo à proteção civil, designadamente nos domínios da
construção de infra estruturas, da realização de medidas de ordenamento.
O presente documento teve também em linha de conta os Planos de Pormenor
existentes.

O objetivo primordial da articulação com os diferentes planos já existentes ao nível do
ordenamento do território, é reconhecer as zonas de risco e condicioná-las em termos
de desenvolvimento de atividades humanas, tentando mitigar ou eliminar esses riscos,
a fim de salvaguardar as populações e bens.

7. Ativação e Desativação do Plano
O PMEPCB é ativado em situações de excecionalidade, situações em que existam
danos consideráveis em pessoas, bens, ambiente e economia – conjunturas de
iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe, em que a situação apresenta
gravidade e dimensão tais que imponham o acionamento de meios públicos e privados
complementares. Ao ativar o Plano pretende-se certificar a cooperação das diferentes
entidades intervenientes, garantindo-se a mobilização mais célere dos meios e
recursos afectos ao PMEPCB e uma superior eficácia e eficiência no executar das
ordens e procedimentos antecipadamente definidos, garantindo-se, desta forma, a
formação de condições favoráveis à mobilização de todos os meios e recursos
disponíveis no concelho de Beja, bem como de outros meios de reforço que sejam
considerados importantes e indispensáveis para dar resposta à situação de
emergência.

A situação inversa, ou seja, a desativação do Plano, faz-se com o objetivo de
desmobilização dos meios e recursos que foram utilizados na ocorrência, de forma
eficiente e coordenada, quando a ocorrência é dada como controlada/terminada.

Câmara Municipal de Beja
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7.1. Competência para a Ativação e Desativação do Plano

A ativação do PMEPCB permitirá assegurar a colaboração das diferentes entidades
intervenientes, garantindo o rápido mobilizar dos meios e recursos afetos ao Plano, e
uma superior eficácia na operacionalização dos procedimentos antecipadamente
estipulados.

A ativação do PMEPCB é da responsabilidade da Comissão Municipal de Proteção Civil,
de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 40.º e no n.º 2 do artigo 38.º, da Lei de
Bases da Proteção Civil, assim como pelo que está estabelecido no n.º 3 da Lei nº
65/2007, de 12 de Novembro.

Refere-se que, em condições de excecionalidade e quando a natureza do acidente
grave ou catástrofe assim o justificar, a CMPC poderá reunir com composição reduzida
devido à impossibilidade de todos os membros estarem presentes, oficializando-se
posteriormente essa mesma reunião pela totalidade da Comissão. Pretende-se com
esta medida, dado o carácter excecional da situação, dar maior agilidade e celeridade a
todo o processo de activação do Plano.

A constituição da CMPC numa situação de excecionalidade é a seguinte – o Presidente
da Câmara Municipal, o Comandante Operacional Municipal (por nomear), um
elemento do comando dos Bombeiros Voluntários de Beja, um elemento de comando
de cada uma das forças de segurança presentes no município (PSP e GNR), o
representante da Delegação do Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal, o
representante da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, designado pelo diretor da
mesma Unidade de Saúde e um representante dos serviços de Segurança Social e
Solidariedade.
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Posteriormente, e estando confirmada a restituição da normalidade na vida das
pessoas nas áreas atingidas pelo acidente grave ou catástrofe, deverá ser declarado o
desactivar do Plano, pela mesma CMPC, desenvolvendo-se assim os mecanismos de
desactivação por todas as entidades que estiverem envolvidas – cada uma dessas
entidades desenvolverá os seus próprios procedimentos quanto à desmobilização dos
meios e recursos que foram utilizados de acordo com a sua hierarquia. Outro aspeto
importante a considerar passa pela publicitação da Ativação e Desativação do Plano,
sendo fundamental que todos se mantenham informados. Para a publicitação da
Ativação e Desativação serão utilizados os meios de divulgação de informação
considerados necessários e que de seguida se enumeram:

Estações de televisão e rádio locais, regionais e nacionais;
Imprensa escrita local, regional e nacional;
Rádios de telecomunicações pertencentes à autarquia;
Operadoras fixas e móveis de telecomunicações;
Utilização de serviço de mensagens escritas (vulgo SMS);
Sítios de Internet das estações de televisão e rádio acima referidas, assim como da imprensa
escrita mencionada;
Sítio de Internet da Câmara Municipal de Beja – www.cm-beja.pt;
Redes Sociais – Facebook da Câmara Municipal de Beja
Tabela 1 – Meios de Divulgação de Informação

Refere-se ainda que o Presidente da Câmara é a pessoa designada para ser porta-voz
perante os órgãos de Comunicação Social, pelas responsabilidades inerentes ao seu
cargo no que diz respeito à Proteção Civil, e por ser importante centralizar a
transmissão da informação a divulgar. É de ainda referir que a activação/desativação
do Plano será sempre comunicada ao CDOS e Municípios adjacentes.
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7.2. Critérios para a Ativação do Plano

Terá lugar a ativação do PMEPCB aquando da iminência ou ocorrência de acidente
grave ou catástrofe, nos quais se anteveja prejuízo para populações, bens e ambiente,
estabelecendo-se assim o adotar de medidas de exceção no que diz respeito à
prevenção, planeamento e informação. As situações (critérios) que poderão
desencadear a ativação do Plano passam por:
Elevada probabilidade de ocorrer situação de acidente grave ou catástrofe no
município, resultando em elevados danos para populações, bens e ambiente,
justificando-se a aplicação imediata de medidas de prevenção, planeamento e
informação, bem como ocorrência de acidentes e catástrofes numa ou mais
freguesias;
Ocorrência de acidente grave ou catástrofe no município e que produza pelo
menos um dos seguintes efeitos, excluindo acidentes rodoviários com viaturas,
sem riscos especiais:
 População:
 6 Feridos graves;
 Mais de 3 mortos;
 Mais de 3 desaparecidos;
 Mais de 7 pessoas desalojadas.

 Bens e Património:
 Danos totais ou parciais em inúmeras habitações e seu interior,
que impossibilitem a sua utilização num curto intervalo de
tempo;
 Danos totais ou parciais em edifício públicos – unidades de
saúde e de ensino, p.e., que fiquem inviabilizados na sua
utilização num curto intervalo de tempo;
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 Danos totais e irreversíveis em edifícios e monumentos
classificados,

que

necessitem

da

tomada

de

medidas

excecionais.

 Serviços e infraestruturas:
 Suspensão do fornecimento de água potável por período
superior a 24 horas, em uma ou mais freguesias;
 Suspensão do fornecimento de gás por período superior a 24
horas, em uma ou mais freguesias;
 Suspensão do fornecimento de energia por período superior a
24 horas, em uma ou mais freguesias;
 Suspensão do serviço de telecomunicações por período superior
a 24 horas, em uma ou mais freguesias;
 Danos totais ou parciais em infraestruturas de transporte
essenciais à atividade do município:
 Danos totais em edifícios onde funcionem os serviços dos
Agentes de Proteção Civil;
 Hospitais, edifícios fundamentais à resposta às emergências.
 Ambiente:
 Incêndios florestais/agrícolas com duração superior a 24 horas e
que não se encontrem dominados;
 É desejável a ativação do PMEPC e/ou do PDEPC, sempre que o
número de ocorrências num município ou distrito assim o
aconselhar (nota: apesar do estatuto de mera tipificação dos
critérios de ativação do Plano aqui enumerados, estes dois
primeiros pontos são oficialmente estabelecido pela DON nº 2 –
DECIF, de Março de 2012);
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 Incêndios florestais/agrícolas que coloquem em risco habitações
ocupadas e que obriguem à evacuação de populações;
 Destruição de zonas florestais superiores a 200 hectares;
 Descarga de matérias perigosas em reservas aquíferas;
 Derrame de matérias perigosas no solo em grande escala;
 Libertação considerável de matérias perigosas na atmosfera;

A ocorrência de uma conjuntura que produza danos muito significativos na
regular atividade do município e das suas populações.

A definição destes critérios não é impeditiva do acionamento do PMEPCB em
circunstâncias diferentes das descritas anteriormente, dado que o leque de riscos e
cenários possíveis é bastante diversificado e alargado – o descrito acima considera-se
uma tipificação, servindo apenas de exemplo. Realça-se, portanto, o facto de não ser
aconselhável seguir apenas esta tipificação, e mesmo que estes pressupostos tenham
lugar numa ocorrência isso não torna obrigatória a ativação do Plano. Aconselha-se
portanto a cuidada análise ao cenário criado e, posteriormente, a tomada de decisão
apropriada, também levando em conta as implicações que resultam, a vários níveis, da
ativação de um plano.

Refere-se ainda que, de acordo com a Diretiva Operacional Nacional n.º 1, de Janeiro
de 2010, relativa ao Dispositivo Integrado de Operações de Socorro (DIOPS), no seu nº
8, alínea q), ficam também explícitos os seguintes critérios quanto ao acionamento dos
Planos de Emergência de Proteção Civil:
1. “É desejável a ativação do Plano Municipal de Emergência (PME), pela respetiva
Comissão Municipal de Proteção Civil, sempre que uma ocorrência não
resolvida atinja o período de duração de 24 horas ou se preveja que tal possa
acontecer”;
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2. (…);
3. “É desejável a ativação o PME e/ou o PDE, sempre que o número ou
complexidade de ocorrências num município ou distrito assim o aconselhar”.
4. “A ativação dos Planos de Emergência leva a que operação de proteção e
socorro em curso, passe de imediato para uma operação de proteção civil sob a
coordenação da Autoridade Politica respetiva”.

8. Programa de Exercícios
É fundamental instituir uma cultura de segurança nas sociedades atuais, sendo
importante que as populações sejam informadas sobre riscos coletivos, o que
possibilitará uma maior envolvência da comunidade na construção de uma nova
mentalidade no que à segurança diz respeito. É necessário direcionar a ação das
populações para a prevenção e minimização de riscos, e que daí resulte a promoção de
uma cidadania ativa e participante. Mas se as populações são um dos sectores a
considerar, outra vertente, não menos importante na prossecução de uma cultura de
segurança, é atribuída aos operacionais. E é aí que entra a realização de exercícios.

A realização de exercícios é um aspeto capital na formação dos diversos agentes de
proteção civil, permitindo que estes se familiarizem com os procedimentos a seguir em
situações de emergência, o que significará a otimização da sua prontidão e eficiência
perante acidentes graves ou catástrofes. Noutra perspetiva, a realização de exercícios
de emergência são uma ferramenta de extrema utilidade na avaliação da eficácia da
organização operacional antevista no PMEPC, possibilitando reconhecer os elementos
que carecem de revisão e melhoramento. Os exercícios permitem, portanto, testar as
orientações e procedimentos emanados e constantes no PMEPC, resultando a
avaliação do Plano de forma contínua – tanto em termos materiais e humanos, assim
como das ações de coordenação e comando.

Câmara Municipal de Beja

19

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil
Serviço Municipal de Proteção Civil

Assim sendo, podemos considerar dois modelos de exercício:
LivEx (com meios no terreno) - exercício de carácter
operacional, no qual se incrementam missões no
terreno, com homens e equipamento, possibilitando
avaliar as disponibilidades operacionais e as
capacidades de execução das entidades envolvidas.

CPX (Posto de Comando) - exercício próprio para
pessoal de direcção, coordenação e comando,
permitindo treinar o planeamento e condução de
missões, e exercitar a capacidade de decisão dos
participantes.

Entende-se que a escolha e calendarização de exercícios de emergência são uma das
essenciais responsabilidades da CMPC. A opção pelo tipo de exercício a realizar deverá
ter em consideração os principais riscos identificados para o concelho, assim como os
meios materiais e humanos cuja eficiência e eficácia se pretende testar.

Por isso, é sempre de interesse testar a resposta (localizada) a dar aos principais riscos
existentes no concelho, e reconhecer a necessidade/quantidade de meios para uma
resposta positiva, também em situações onde se verifique a possibilidade de vários
locais serem afetados em simultâneo e se tornar necessário distribuir de forma
eficiente os meios e recursos.

Em concordância com a Resolução nº 25/2008, de 18 de Julho, que aprova a Diretiva
relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de
planos de emergência de proteção civil, o PMEPCB deve ser exercitado, no mínimo, de
dois em dois anos. Também de acordo com o n.º 3 do artigo 9.º da Resolução n.º
25/2008, de 18 de Julho, refere-se que “Sem prejuízo da periodicidade referida no
número anterior, a primeira revisão de um plano de emergência, após a publicação da
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presente directiva, deve ser seguida da realização (obrigatória) de um exercício no
prazo máximo de 180 dias após a aprovação da revisão”.

Câmara Municipal de Beja

21

