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 Programa de medidas a implementar para a prevenção e 
mitigação dos riscos identificados 

1.1. Estratégias gerais 

As estratégias gerais para a prevenção e mitigação dos riscos englobam um conjunto 

de medidas que, pela sua natureza e âmbito, contribuem para produzir um efeito 

benéfico transversal a vários tipos de eventos e fenómenos que representam um risco 

relevante no território em estudo. 

Nesse sentido, consideram-se estratégias de mitigação de carácter geral: 

▪ As que decorrem da lei de bases de proteção civil, como são o direito à 

informação e formação dos cidadãos, de acordo com a qual os cidadãos têm 

direito à informação sobre os riscos a que estão sujeitos, bem como sobre as 

medidas adotadas e a adotar de modo a minimizar os efeitos de acidente grave 

ou catástrofe. Esta estratégia pode incluir na sua implementação, o 

desenvolvimento de ações de informação/ sensibilização destinadas à 

população em geral, mas também às instituições públicas e privadas, 

consciencializando-as das responsabilidades que recaem sobre elas;  

▪ As ações tendentes à atualização das bases de dados de ocorrências para uma 

permanente atualização dos níveis de risco e das áreas de suscetibilidade bem 

como, à manutenção do inventário atualizado de meios materiais e humanos 

que poderão ser ativados em caso de emergência;  

▪ A articulação com os instrumentos de gestão territorial, complementando as 

estratégias ali definidas para a diminuição da vulnerabilidade e para a 

minimização dos riscos identificados;   

▪ Promoção da realização de exercícios aos diferentes níveis; 

▪ A maximização da eficiência das ações de socorro promovendo a realização de 

planos de emergência (especiais, municipais) concisos e centrados nas 

componentes operacionais (potenciar a eficiente gestão de recursos 

disponíveis). 

▪ A implementação de sistemas de monitorização, alerta e aviso e/ou a elaboração 

de diretivas, planos operacionais ou planos prévios de intervenção bem como a 
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realização de ações de sensibilização e formação destinadas a entidades 

intervenientes. 

1.2. Estratégias específicas 

Riscos naturais 

Risco Medidas de prevenção e mitigação de risco 

Ondas de 

calor 

• Realizar, com especial incidência nos hospitais e estabelecimentos de 

apoio a idosos e crianças, campanhas de sensibilização imediatamente 

antes e durante o verão, alertando para os riscos associados às ondas de 

calor e procedimentos a serem adotados pela população em geral e pela 

população mais sensível. 

• Previsão e monitorização das condições meteorológicas – um 

acompanhamento sistemático da situação meteorológica é essencial para 

manter avisadas as populações e as entidades; 

• Agilizar, com o apoio da autoridade de saúde local e Administração 

Regional de Saúde, as ações a desenvolver no âmbito do Plano de 

Contingência Saúde Sazonal – Módulo Verão, do Ministério Saúde. 

• Elaborar, manter atualizado e operacionalizar o Plano Prévio de 

Intervenção (PPI) para as ondas de calor. 

Vagas de 

frio 

• Realizar, com especial incidência nas épocas de frio, campanhas de 

sensibilização de melhoramento das condições de isolamento dos 

edifícios. 

• Promover o acompanhamento da população sem-abrigo de modo a 

conhecer a sua localização e divulgar procedimentos a seguir. 

• Promover ações de proximidade que possam constituir apoio em especial 

às populações idosas e comunidades isoladas. 

• Realizar campanhas de sensibilização indicando medidas a serem 

adotadas e alertando para a importância da população estar atenta aos 

avisos divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. 

• Agilizar, com o apoio da autoridade de saúde local e Administração 

Regional de Saúde, as ações a desenvolver no âmbito do Plano de 

Contingência Saúde Sazonal – Módulo Inverno, do Ministério Saúde. 

• Elaborar, manter atualizado e operacionalizar o Plano Prévio de 

Intervenção (PPI) para as vagas de frio. 
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Risco Medidas de prevenção e mitigação de risco 

Secas • Incrementar a articulação com a APA de modo a acompanhar a evolução do 

nível das barragens nacionais (disponível em http://snirh.pt com dados 

atualizados mensalmente) e definir níveis a partir dos quais deverão ser 

tomadas medidas de emergência. 

• Definir procedimentos de controlo da quantidade de água consumida, como 

por exemplo corte de água em períodos específicos do dia, medidas a serem 

adotadas/ difundidas pela população, etc. 

• Implementação de mecanismos de informação e formação, com vista à 

sensibilização em matéria de autoproteção e de colaboração com as 

autoridades. 

• Ao nível da legislação realça-se: 

• Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro - Lei da Água, a qual define medidas 

de proteção contra secas, nomeadamente (artigo 41.º) programas de 

intervenção e prioridades de abastecimento; 

• Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro - Estabelece o regime de 

proteção das águas subterrâneas contra a poluição e deterioração; 

• Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio - Regime de Proteção das 

Albufeiras de Águas Públicas de Serviço Público e das Lagoas ou Lagos de 

Águas Públicas. 

Cheias e 

inundações 

• Incrementar a articulação com a APA de modo a acompanhar a evolução do 

nível das barragens e dos leitos dos cursos de água. 

• Realizar, com especial incidência junto da administração local, ações de 

sensibilização que sustentem a necessidade de observar distâncias entre os 

aglomerados urbanos e as albufeiras. 

• Realizar ações de sensibilização nas zonas de elevada suscetibilidade, tendo 

em vista difundir os procedimentos que deverão ser adotados pela 

população após receção de avisos por parte da proteção civil. 

• Realizar ações de sensibilização junto das populações para o reconhecimento 

dos sinais de aviso. 

• Avaliar a necessidade de ter em reserva (ou definidos locais de fácil 

abastecimento) meios de reforço de infraestruturas e de contenção das 

margens dos cursos de água mais suscetíveis como sejam, por exemplo, 

sacos de areia. 
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Risco Medidas de prevenção e mitigação de risco 

Sismos • Sensibilizar os promotores para a importância de que todas as edificações 

cumpram os regulamentos de dimensionamento para fazer face aos sismos, 

em particular quando se trata de edifícios como os agentes de proteção civil 

que deverão estar localizados em locais de baixa suscetibilidade e construídos 

com as adequadas técnicas construtivas. 

• Sensibilizar os poderes locais para as obrigações decorrentes da Resolução da 

Assembleia da República n.º 102/2010, de 11 de agosto de 2010 - Adoção de 

medidas para reduzir os riscos sísmicos. 

• Acompanhar a evolução dos planos diretores municipais ao nível da 

introdução de condicionantes de uso do solo nas zonas definidas como de 

elevada suscetibilidade sísmica. 

• Realizar ações de sensibilização tendo em vista a divulgação dos 

comportamentos de autoproteção a serem adotados em caso de sismo. 
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Riscos tecnológicos 

Risco Medidas de prevenção e mitigação de risco 

Acidentes graves 

rodoviários 

• Garantir a atualização de forma continuada da base de dados 

relativa a acidentes rodoviários, a qual deverá compreender as 

coordenadas dos acidentes ocorridos e informação 

complementar relativa à tipologia do acidente, ao número de 

vítimas envolvidas e ao tipo de veículos envolvido. 

• Promover a melhoria contínua dos processos de avaliação das 

causas dos acidentes de modo a identificar com rigor as áreas 

onde se deverá atuar prioritariamente (quais os comportamentos 

mais perigosos, características das vias a alterar/evitar, etc.). 

• Identificar as vias com maior suscetibilidade à ocorrência de 

acidentes diferenciando-as de acordo com a tipologia de 

acidente/vítimas. 

• Realizar exercícios e analisar a sua eficácia e eficiência e identificar 

constrangimentos operacionais. 

• Garantir a existência/atualização de planos prévios de intervenção 

para as principais vias do distrito. 

• Promover a articulação e a interoperabilidade de dados e 

processos entre as diferentes entidades envolvidas na prevenção 

e socorro de forma a consolidar a obtenção de dados a médio e 

longo prazo. 
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Risco Medidas de prevenção e mitigação de risco 

Transporte terrestre 

de matéria perigosas 

• Garantir a atualização de forma continuada da base de dados 

relativa a acidentes no transporte terrestre de mercadorias 

perigosas (por rodovia e ferrovia), a qual deverá compreender, 

para além das causas e consequências dos acidentes, as 

coordenadas geográficas dos mesmos. 

• Promover ações de formação relativamente aos procedimentos a 

serem adotados em caso de acidente envolvendo diferentes tipos 

de matérias perigosas. 

• Garantir o cumprimento da legislação relativa a: 

a. Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei 206-A/2012, de 31 de agosto e pelo DL 19-A/2014 

de 07 de fevereiro - Aprova o regulamento do transporte 

terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2006/90/CE, da Comissão, de 3 de novembro, e a Diretiva n.º 

2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

setembro; 

b. Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro - Lei da Água, a qual 

define medidas de proteção contra acidentes graves de 

poluição, nomeadamente (artigo 42.º) medidas e informação 

a incluir nos planos de recursos hídricos. 

• Garantir a existência/atualização de planos prévios de intervenção 

para as principais vias do distrito. Estes deverão compreender 

procedimentos a serem adotados de acordo com diferentes 

tipologias de substâncias perigosas, incluindo os meios 

necessários para a mitigação do risco. 

• Realizar periodicamente de exercícios relativos a acidentes no 

transporte terrestre de mercadorias perigosas. 
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Risco Medidas de prevenção e mitigação de risco 

Incêndios urbanos • Garantir que os corpos de bombeiros realizam exercícios relativos 

a estratégias de combate a incêndios em edifícios (de diferentes 

tipologias) e sua evacuação. 

• Realizar exercícios (em colaboração com os municípios e 

respetivos agentes de proteção civil) tendo em vista a avaliação do 

tempo decorrido entre o alerta e o controlo do teatro de 

operações, bem como da eficácia das operações a implementar. 

• Manter atualizada a informação relativa aos meios disponíveis no 

distrito para fazer frente a esta tipologia de risco. 

• Garantir o cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de outubro, que estabelece o 

Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios e a 

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, que aprova o 

Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios. 

Acidentes industriais • Acompanhar a elaboração e revisão dos Planos de Emergência 

Internos e dos Planos de Emergência Externos dos 

estabelecimentos de nível superior de perigosidade abrangidos 

pela Diretiva Seveso. 

• Participar nos exercícios relativos aos Planos de Emergência 

Externos e aos Planos de Emergência Internos dos 

estabelecimentos que lidam com substâncias perigosas. 

• Acompanhar a divulgação à população (pelos SMPC do distrito 

com a colaboração do operador do estabelecimento) de medidas 

específicas de autoproteção a adotar em caso de acidente grave 

nos estabelecimentos que lidam com substâncias perigosas. 

• Ao nível da legislação em vigor importará fazer cumprir o previsto 

no Decreto-Lei n.º 150/2015, de 05 de agosto, nomeadamente: 

a. Garantir a incorporação nos Planos Diretores Municipais das 

distâncias de segurança entre os estabelecimentos e zonas 

residenciais, vias de comunicação, locais frequentados pelo 

público e zonas ambientalmente sensíveis. 

b. Acompanhar a elaboração e revisão de relatórios de 

segurança. 
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Risco Medidas de prevenção e mitigação de risco 

Emergências 

radiológicas 

• Ao nível da legislação em vigor importará fazer cumprir o previsto 

no Decreto-Lei n.º 174/2002, de 25 de julho, que estabelece as 

regras aplicáveis à intervenção em caso de emergência 

radiológica, fixando as normas de base de segurança relativas à 

proteção sanitária da população e dos trabalhadores contra os 

perigos resultantes das radiações ionizantes. 

• Esta legislação define, em matéria de mitigação do risco, a criação 

de uma rede de vigilância e alerta, as entidades responsáveis pela 

informação à população e a necessidade de se produzirem planos 

de emergência internos e externos. 
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Riscos mistos 

Risco Medidas de prevenção e mitigação de risco 

Incêndios florestais • Garantir a articulação entre o Plano Distrital da Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PDDFCI) e Planos Municipais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, com o PDEPC. 

• Planear a gestão de faixas de combustível. 

• Articular os sistemas de vigilância e deteção com os meios de 1.ª 

intervenção. 

• Estudar e conhecer as dinâmicas do incêndio em termos distritais, 

por forma a adequar a vigilância e as campanhas de 

sensibilização. 

• Melhorar a eficácia do rescaldo e vigilância pós rescaldo. 

• Melhorar os meios de planeamento, previsão e apoio à decisão. 

• Melhorar as infraestruturas e logística de suporte à DFCI. 

• Recuperar e reabilitar os ecossistemas. 

Rutura de barragens • Garantir o cumprimento do Regulamento de Segurança de 

Barragens (Decreto-Lei nº 344/2007 de 15 de outubro) 

nomeadamente ao nível de: 

a. Conclusão dos planos internos e externos das barragens de 

classe I 

b. Cumprimento do plano de observação, em colaboração com 

o LNEC para as barragens da classe I. 

c. Fiscalização do cumprimento das obrigações do dono de 

obra, nomeadamente ao nível da operacionalidade das 

infraestruturas de aviso nas zonas de autossalvamento. 

• Garantir a produção de cartografia das zonas afetadas pelas 

ondas de cheia e os tempos associados à sua progressão 

(informação a constar nos Planos de Emergência). 

• Desenvolver campanhas de informação junto da população 

potencialmente afetada em caso de rutura de barragens. 
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2. Programa de medidas a implementar para a garantia da 
manutenção da operacionalidade do Plano 

De modo a garantir a permanente operacionalidade do PMEPC de Mora, manter a 

prontidão dos agentes e entidades nele envolvidos e recolher lições para a sua melhoria 

e atualização permanentes, serão realizados exercícios com periodicidade máxima de 

dois anos, nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 8.º da Resolução n.º 30/2015, de 07 

de maio.  

Os referidos exercícios poderão envolver o teste à totalidade ou apenas a parte do 

Plano. Estes serão alternadamente do tipo TTX (Table Top Exercice), CPX (Command Post 

Exercise) ou LIVEX (Live Exercise).  

A promoção destes exercícios enquadra-se no âmbito das responsabilidades atribuídas 

à Comissão Municipal de Proteção Civil, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do Artigo 38.º 

da Lei de Bases da Proteção Civil. 

Tempo após 

entrada em 

vigor 

Tipologia de 

exercício 
Tipologia do cenário a desenvolver 

3 meses TTX Risco de onda de calor 

4 meses CPX Risco de incêndio 

5 meses LIVEX Risco de sismo 

12 meses TTX Risco de seca 

18 meses CPX Risco de incêndio em centro histórico 

2 anos LIVEX Risco de incêndio florestal 

3 anos TTX + CPX 
Risco de acidente no transporte de matérias 

perigosas 

4 anos LIVEX Risco de acidente grave rodoviário 

5 anos TTX + CPX Risco de vaga de frio 
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ANEXO III  

DIAGRAMA DE 
COMUNICAÇÕES E 
LISTAGEM DE 
CANAIS E 
FREQUÊNCIAS DE 
RÁDIO 



Canais Frequência 

Banda Alta VHF 150-173MHz 

SIRESP 340-430 MHz 

 

 

 

Figura 1 - Diagrama de Comunicações 

 


