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Parte I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 
 

1 – INTRODUÇÃO 

Após alteração da lei de bases da proteção civil em 2006 toda a orgânica e 

estrutura foram alteradas até chegar ao âmbito local. Como apresentação 

deste documento podemos dizer que é um plano geral de proteção civil para 

o concelho de Elvas que pretende com a sua execução enfrentar, mitigar ou 

resolver a generalidade das situações de emergência que ocorrem na área 

deste Município.  

A elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Elvas é 

da competência da Câmara Municipal e do seu 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. 

O Diretor do plano é o Presidente da Câmara Municipal de Elvas e os seus 

substitutos são o Vereador com as competências da Proteção Civil e o 

Técnico responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. 

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 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 mostra informação adicional à descrita 

nas partes anteriores. 

 

2 – ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

O concelho de Elvas pertence ao distrito de Portalegre e é limitado a Norte 

pelos concelhos de Arronches e Campo Maior, a Oeste pelos concelhos de 

Monforte e Borba, a Sul pelos concelhos de Vila Viçosa e Alandroal e a Este 

pela Estremadura espanhola. Cidade raiana, localizada no lado oposto à 

capital, é também um dos limites entre o Alto e o Baixo Alentejo.  

Como já foi referido na introdução deste plano, trata-se de um documento 

geral que tenta fazer referência a todos os riscos identificados no concelho.  

Falando um pouco dos riscos e zonas vulneráveis no concelho de Elvas pode 

dizer-se que os principais identificados são a seca, os incêndios agrícolas, 

cheias na zona da cidade, em algumas herdades e aldeias, rutura de 

barragens, rutura de gasodutos, colapso de estruturas, acidentes com 

matérias perigosas. 

O PMEPC de Elvas é um plano de âmbito municipal. 
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3 – OBJETIVOS GERAIS 

 

Os objetivos principais a que se destina este plano de emergência são os 

seguintes: 

 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 e 

catástrofes; 

 Promover a informação das populações através de ações de 

sensibilização, tendo em vista a sua preparação, a assunção de uma 

cultura de autoproteção e o entrosamento na estrutura de resposta à 

emergência. 

 

4 – ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

Legislação geral/ Estruturante: 

 

 Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho – Lei de Bases da Proteção Civil 

 Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro – Enquadramento institucional e 

operacional da proteção civil no âmbito municipal, organização dos 

serviços municipais de proteção civil e competências do comandante 

operacional municipal; 
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 Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho – Sistema integrado de 

operações de proteção e socorro (SIOPS); 

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

de Julho de 2008 - Diretiva relativa aos critérios e normas técnicas 

para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de 

proteção civil. 

 

5 – ANTECEDENTES DO PROCESSO DE PLANEAMENTO 
 

Relativamente a esta matéria, o planeamento existente em 2006 era uma 

versão do Plano Municipal de Emergência, aprovada em reunião de câmara 

do dia 28 de Julho de 1999 e posteriormente o mesmo documento foi 

aprovado também pela Assembleia Municipal, na sua reunião do dia 29 de 

Setembro de 1999. 

Nesse ano de 2006 foram introduzidas alterações, nomeadamente, na 

identificação e estudo dos riscos e vulnerabilidades existentes na área do 

concelho. 

Não existe informação sobre qualquer ativação ou exercício de teste ao 

plano, apenas referir a participação do Município em exercícios organizados 

pelos Bombeiros e Forças de Segurança.  

Relativamente a esta versão do plano e no cumprimento do estabelecido 

pelo n.º 9, do artigo 4.º, da Resolução da Comissão Nacional de Proteção 

Civil n.º 25/ 2008, de 18 de Julho, foi realizada a Consulta Pública do Plano 

municipal de Emergência de Proteção Civil de Elvas, durante 30 dias, 

17/02/2009 a 19/03/2009, não sendo registados contributos.  

Posteriormente foi dado parecer positivo ao PMEPC, com algumas 

alterações/ correções, pela Comissão Municipal de Proteção Civil do 

Município de Elvas em 10/01/2010. 

 

6 – ARTICULAÇÃO SMPC INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Foram desenvolvidas sinergias para a identificação de riscos e 

vulnerabilidades do território e também a harmonização de bases 

cartográficas, no processo de revisão do PDM de Elvas. Digamos que esse 

documento contempla no seu conteúdo as situações identificadas no PMEPC, 

fazendo que sejam excluídos ou diminuídos os riscos no planeamento de 

raiz do território.  

O plano PMEPC de Elvas tem interligação com os PMEPC de Campo Maior, 

Monforte, Arronches, Borba, Vila Viçosa e Alandroal, que são os concelhos 

com áreas territoriais adjacentes ao concelho de Elvas.  
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7 – ATIVAÇÃO DO PLANO 

7.1- Competência para a 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. 

Segundo a alínea c), do n.º 3, do artigo 3.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de 

Novembro, a ativação do PMEPC compete à Comissão Municipal de 

Proteção Civil.   

Por razões de celeridade do processo e na impossibilidade de reunir todos 

os membros, essa comissão poderá reunir, quando a natureza do acidente 

grave ou catástrofe o justificar, com alguns dos seus elementos 

representados, nomeadamente, Presidente da Câmara ou seu 

representante, GNR, PSP e Bombeiros. 

Os meios para a publicitação da ativação do plano são os seguintes: 

 Rádio Elvas; 

 Rádio Renascença, Voz de Elvas; 

 Página oficial da Câmara – www.cm-elvas.pt 

 RTP 1; 

A desativação do plano será efetuada pelo Presidente da Câmara através da 

divulgação nos meios de comunicação social. 

 

7.2- Critérios para a ativação do plano 

Tratando-se de um plano geral torna-se difícil quantificar os parâmetros a 

partir dos quais se justifique ativar o mesmo. No entanto, para fazer face a 

este problema definiu-se que o PMEPC seria ativado quando na ocorrência 

de um acidente grave ou catástrofe se verifique um dos seguintes critérios: 

 N.º de vítimas igual ou superior a 8; 

 N.º de desalojados superior a 20 famílias; 

 Danos nos bens e património (habitações danificadas, edifícios 

indispensáveis às operações de proteção civil afetados, danificação de 

monumentos nacionais) em mais de 3 edifícios e monumentos; 

 Danos nos serviços e infraestruturas (suspensão do fornecimento de 

água, energias, telecomunicações) durante um período de 3 dias 

consecutivos; 

 Danos no ambiente (descargas de matérias perigosas em aquíferos 

ou no solo, libertação de matérias perigosas para a atmosfera) 

http://www.cm-elvas.pt/
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durante um período de 2 dias consecutivos, diminuindo este período 

segundo os caudais registados ou quantidades de substâncias 

libertadas aumentem; 

Sempre que se verifique necessidade, segundo a ocorrência de 

acidente grave ou catástrofe, a Comissão Municipal de Proteção Civil 

pode ativar o PMEPC. 

 

8 – PROGRAMA DE EXERCÍCIOS 

Por exercício de postos de comando (Comand Post Exercise, 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. 

Por exercício LivEx entende-se um exercício de ordem operacional, no qual 

se desenvolvem missões no terreno, com meios humanos e equipamento, 

permitindo avaliar as disponibilidades operacionais e as capacidades de 

execução das entidades envolvidas. 

Segundo o n.º2, do artigo 9.º, da Resolução da Comissão Nacional de 

Proteção Civil n.º 25/2008, de 18 de Julho, os planos de emergência 

devem ser objeto de exercícios pelo menos bianualmente, 

periodicidade esta a adotar por este plano. 
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Parte II – ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA 
 

1 – CONCEITO DE ATUAÇÃO 

 
  Quadro 1– Missão, Composição e Atribuições da CMPC 
 Missão 

Lei n.º 65/2007, Art.º 3.º, n.º1 
Composição 
Lei n.º 65/2007, Art.º 3.º, n.º2 

Atribuições 
Lei n.º 65/2007, Art.º 3.º, n.º3 

Comissão 
Municipal de Proteção 
Civil de Elvas 
(Coordenada pelo 
Presidente da Câmara) 

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. 

 PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ELVAS; 

 CB ELVAS; 

 CVP DE ELVAS; 

 GNR ELVAS; 

 PSP ELVAS; 

 EXÉRCITO - RC 3 

 DELEGADO/A DE SAÚDE 
LOCAL; 

 PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
ADMINMISTRAÇÃO DA ULSNA 

 SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
SOCIAL; 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS 
DE FREGUESIA; 

 Acionar a elaboração do PMEPC de 
Elvas 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, ao nível municipal, no 
âmbito da sua estrutura orgânica e 
das suas atribuições, os meios 
necessários ao desenvolvimento 
das ações de proteção civil; 

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

 

   Fonte: GTF, 2009 
 
 

Relativamente ao local de funcionamento da CMPC pode indicar-se o seguinte: 

Local Principal de Funcionamento – Oficinas Municipais, Rua do Matadouro, Elvas; 

Local Alternativo de Funcionamento – Paços do Concelho, Rua Isabel Maria Picão, 

Elvas. 

A atuação das entidades que a nível do concelho possuem responsabilidades na 

área da proteção civil compreende necessariamente três fases: a fase de 

normalidade (isto é, pré acidente grave ou catástrofe), em que as diferentes 

entidades desenvolvem a sua regular atividade de acordo com a sua estrutura de 

comando e direção internas; a fase de emergência, onde se torna necessária uma 

atuação articulada entre os agentes de proteção civil que atuam ao nível do 

concelho e as entidades e organismos de apoio; e uma terceira fase que 

compreende a reabilitação, ou seja, o restabelecimento da normal atividade da 

comunidade afetada. 

Neste sentido, tendo em conta o normal ciclo de gestão da emergência, as várias 

entidades com responsabilidades no âmbito da proteção civil deverão basear a sua 

atividade em três eixos fundamentais de ação: prevenção e planeamento; 

socorro e assistência; e reposição da normalidade. 
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Estes três eixos constituem as componentes essenciais de atuação associadas ao 

ciclo de emergência, o qual se encontra representado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Ciclo de Gestão de Emergência 

(Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 

Durante a fase de pré-emergência será importante que as entidades com 

responsabilidade no âmbito da proteção civil desenvolvam esforços no 

sentido de maximizar a sua eficiência conjunta em situações de acidente 

grave e catástrofe. Tal é alcançado através do planeamento de estratégias de 

emergência, do delineamento de exercícios, e através da realização de ações de 

sensibilização e esclarecimento dirigidas às populações. Uma vez que as 

situações de acidente grave ou catástrofe poderão exigir o envolvimento 

de várias entidades, será fundamental garantir que a sua articulação se 

processara de forma eficiente. 

Para tal, importará definir previamente as competências e missões das várias 

entidades que ao nível do concelho possuem responsabilidade no âmbito da 

proteção civil, de que forma estas se irão organizar entre si, e quais os canais de 

comunicação que possibilitaram manter em permanência a sua ação concertada. 

Controlada a situação de acidente grave e/ou catástrofe, será ainda 

importante desenvolver esforços no sentido de restabelecer a normal 

atividade das populações afetadas. De modo a garantir que esta fase se 
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processa de forma célere, será fundamental definir quais os domínios que 

deverão ser alvo preferencial de intervenção e as ações que permitirão 

alcançar os objetivos propostos. Tal processo exige, portanto, uma atividade 

prévia de planeamento que compreenda a definição das ações a desenvolver, 

entidades responsáveis pelas mesmas e quais as melhores soluções técnicas a 

adotar. 

O conjunto de medidas a implementar no terreno deverá dar resposta á 

necessidade de restabelecer, no mais curto período de tempo, o regular 

funcionamento dos serviços básicos (saúde, segurança, justiça, segurança social, 

etc.) e de se recuperar e estabilizar as infraestruturas essenciais afetadas 

(abastecimento de água, energia, comunicações, acessibilidade, etc.). 

As várias fases do ciclo de gestão de emergências são controladas através de uma 

estrutura organizacional que compreende estruturas de direção, coordenação e 

comando. A nível municipal, a direção política é assegurada pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Elvas, sendo a coordenação politica e institucional 

competência da comissão Municipal de Proteção civil (CMPC). A estrutura 

organizacional de nível municipal e a sua articulação com a organização de nível 

distrital e a sua articulação com a organização de nível nacional encontra-se 

descrita de forma detalhada na secção 1 – parte IV. 

O diretor do plano municipal de emergência de proteção civil de Elvas 

(PMEPCE) é o Presidente da Câmara Municipal, sendo a intenção do 

mesmo a prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas em 

cada caso, recorrendo para tal á CMPC, aos serviços municipais e a 

organismos e entidades de apoio. Caso se verifique a inexistência de 

meios adequados, o Diretor do PMEPCE poderá ainda solicitar apoio ao 

CDOS de Portalegre e ao Ministro da Administração Interna1 (principio da 

subsidiariedade). 

Importa sublinhar que em caso de emergência o Diretor do PMEPCE e a 

CMPC encontram-se em contato permanente com o CDOS de Portalegre 

(através do Comandante Operacional Distrital) e com o Ministro da 

Administração Interna de modo a garantir que a informação disponível 

para as várias entidades intervenientes se encontra permanentemente 

atualizada.  

Nos pontos que se seguem define-se, de forma detalhada, qual o papel 

operacional que a CMPC assumirá em caso de ocorrência de acidente grave ou 

catástrofe, bem como as missões específicas dos vários agentes de proteção civil e 

entidades de apoio. 

                                       
1 Ao abrigo do artigo 22º do decreto-lei 86-A/2011, de 12 de Julho 
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1.1 - Comissão Municipal de Proteção Civil 

As competências da CMPC em situação de acidente grave ou catástrofe 

encontram-se estabelecidas na Lei nº 65/2007, 12 de Novembro. De acordo com o 

artigo 32º, a CMPC é o organismo que 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 articulam entre si, garantindo os meios considerados adequados á 

gestão da ocorrência em cada caso. Compete igualmente á CMPC ativar o 

PMEPCE sempre que considere que tal se justifique. 

Neste sentido, é fundamental definir a missão da CMPC em caso de ativação do 

PMEPCE, tendo em vista garantir que os agentes de proteção civil e os organismos 

e entidades de apoio atuam de forma articulada e que os meios materiais e 

humanos disponíveis no concelho são aplicados de forma rápida e eficiente, 

mitigando-se assim os impactes associados ao acidente grave ou catástrofe. Isto é 

conseguido através da definição das matérias sobre as quais a CMPC deverá 

deliberar, bem como das missões dos serviços da CME. 

Um aspeto fundamental que importa, desde já, clarificar prende-se com a 

segmentação das entidades que compõem a CMPC em dois grandes 

núcleos: 

 Núcleo 1 – Constituído pela autoridade municipal de proteção civil 

(Presidente da Camara Municipal e Diretor do PMEPC, o qual se apoia no 

SMPC, serviços municipais e Juntas de Freguesia) e os agentes de proteção 

civil implantados no concelho (GNR, PSP, Bombeiros Voluntários de Elvas, 

CVP Elvas, Hospital de Santa Luzia, Centro de Saúde de Elvas e Autoridade 

de Saúde do Município); 

 Núcleo 2 – Constituído por agentes de proteção civil e organismos e 

entidades de apoio ao núcleo 1, nomeadamente, Instituto de Segurança 

Social de Elvas – Centro Distrital de Portalegre, Associação de Produtores 

Florestais e Agrícolas, Hospital de Portalegre. 

O Princípio de atuação da CMPC deverá promover a redução dos riscos nas fases 

que antecedem acidentes graves ou catástrofes, garantir uma atuação articulada e 

eficiente das entidades que a compõem durante situações de acidente grave e 

catástrofe e promover no mais curto período de tempo a reabilitação da situação 

de normalidade da população civil presente no concelho. Deste modo, e em 

sentido lato, caberá á CMPC durante e após as situações de acidente grave ou 

catástrofe as responsabilidades identificadas. 
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Importa ainda salientar que em caso de acidente grave ou catástrofe que 

justifiquem a ativação do PMEPCE, as primeiras entidades a intervir serão, 

naturalmente, as que se encontram implementadas no concelho. Estas 

poderão ser posteriormente auxiliadas por outras entidades com áreas de 

intervenção distrital ou nacional, como por exemplo, as Forças Armadas, o 

Instituto de Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Portalegre, entre 

outras.  

1.2 - Centros de coordenação operacional 

Embora o atual quadro legal não preveja a constituição de um centro de 

coordenação operacional municipal, o facto é que o artigo 11º da Lei nº 

65/2007, de 12 Novembro, indica que as comissões municipais de 

proteção civil asseguram a nível municipal a coordenação institucional 

(para além da coordenação politica), sendo deste modo responsável pela 

gestão da participação operacional de cada força ou serviço nas operações 

de socorro a desencadear. 

De igual forma, a Diretiva Operacional Nacional nº 1/2010 da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil (dispositivo Integrado das Operações de Proteção e Socorro) 

indica que a Comissão Municipal de Proteção Civil assume, para além da 

coordenação política da atividade de proteção civil de nível municipal, o 

papel de coordenação institucional. 

Neste sentido, tendo em conta o estabelecido na Lei nº 65/2007 de 12 de 

Novembro e os princípios indicados na Diretiva Nacional nº1/2010, conclui-se que 

em caso de emergência a CMPC assume o papel de coordenação institucional das 

forças e serviços empenhados nas operações de socorro.  
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2 – EXECUÇÃO DO PLANO 

O PMEPCE, como instrumento orientador da atividade de proteção civil a nível 

mundial, organiza a resposta operacional em duas fases: a fase de emergência 

propriamente dita, de socorro e assistência na iminência ou ocorrência de acidente 

grave ou catástrofe, e a fase de reabilitação, após controlada a situação de 

acidente grave e/ou catástrofe. Em qualquer das fases é prioritária a manutenção 

na execução das operações, da segurança dos elementos envolvidos na 

intervenção, á qual deverá ser objeto de atenção de toda a cadeia de comando 

operacional. 

2.1 – Fase de Emergência 

A fase de emergência inclui as ações de resposta tomadas e desenvolvidas, no 

quadro da proteção civil, imediatamente após a declaração de situação de alerta 

de âmbito municipal ou a ativação do PMEPCE, com o objetivo de limitar os efeitos 

da ocorrência de acidente grave ou catástrofe no concelho e controlar as situações 

de emergência no mais curto período de tempo possível.  

As situações de emergência poderão compreender quatro níveis distintos de 

intervenção, as quais são acionadas de forma crescente, de acordo com a 

gravidade verificada ou prevista da ocorrência e do número de meios necessários 

para lhe pôr termo, conforme descrito na figura 2 e apresentado 

esquematicamente na figura 3, a qual apresenta o fluxograma do desenvolvimento 

dos diferentes níveis de intervenção operacional previstos. 

Nas situações em que se verifique a necessidade de se proceder á declaração de 

situação de alerta de âmbito municipal ou á ativação do PMEPCE convirá que as 

operações a serem seguidas se encontrem previstas e claramente indicadas num 

manual de fácil consulta, de modo a que o Diretor do Plano tenha presente todas 

as medidas que deverão ser observadas e, assim, garantir a eficiência das ações 

de emergência a desencadear. 

O ato de declaração de situação de alerta de âmbito municipal deverá 

compreender, como já se fez referência, a convocação extraordinária da 

CMPC, o que permitirá que as diferentes entidades que atuam no domínio da 

proteção civil no concelho determinem quais as estratégias de intervenção a 

adotar e analisem a necessidade da CME apoiar as diferentes ações a desenvolver 

com meios materiais e humanos próprios ou de outras entidades publicas ou 

privadas. Neste nível, a CME deverá ainda identificar quais os serviços que 

deverão encontrar-se em estado de prevenção de modo a intervirem 

rapidamente em caso de necessidade. 
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Figura 2 – Níveis de intervenção na fase de emergência 
(Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 

 

 
 

Compreende as situações de emergência rotineiras, relativamente às quais os 
diferentes agentes de proteção civil se encontram em condições de promover a 
sua gestão e resolução, mediante os seu s recursos próprios. Nesta fase, os 
diferentes serviços deverão garantir que os seus responsáveis ou coordenadores, 

assim como os funcionários, se encontram facilmente contactáveis para eventuais 
acionamentos caso o evoluir da situação assim o exija. Cada serviço deverá, 
portanto, ter previstos nesta fase os mecanismos próprios de comunicação e 
ativação de pessoal. 

Compreende as situações de acidente grave ou catástrofe (iminência ou 

ocorrência) que embora apresentem um limitado âmbito, dimensão ou impacto, 
possuam potencial para originar situações mais graves ou exijam já apoio 
operacional por parte do SMPC. Esta fase exige que os diferentes agentes de 

proteção civil se encontrem preparados para atuar de forma concertada de modo 
a otimizar os esforços e meios a empenhar, devendo para tal o Presidente da 
Camara Municipal declarar a situação de alerta de âmbito municipal, o 
que, segundo o artigo 15º, Lei nº27/2006 de 3 de Julho, obriga á convocação 
extraordinária da CMPC. Os vários serviços deverão garantir as condições 
mínimas de operacionalidade face a possíveis acionamentos, devendo para tal 
estar prevista a manutenção de algumas equipas/brigadas em estado de 
prevenção. 

Compreende as situações de acidente grave ou catástrofe (iminência ou 

ocorrência) que justificam a reunião da CMPC para se proceder á ativação do 

PMEPCE, exigindo portanto, o empenhamento global dos meios e recursos 
existentes a nível municipal e a coordenação entre os diferentes agentes de 
proteção civil e entidades de apoio que concorrem para o socorro. Os diferentes 
agentes de proteção civil , organismos e entidades de apoio  previstas na CMPC 
deverão garantir o estado de prontidão operacional, constituindo de imediato as 
equipas ou brigadas necessárias para fazer face á ocorrência em causa. Nesta 
fase é exigido o total empenho das estruturas operacionais de proteção civil e dos 

organismos e entidades de apoio. 

Compreende as situações de acidente grave ou catástrofe (ocorrência 
confirmada) que devido á natureza, dimensão e consequências dos danos 

produzidos obriguem ao recurso a meios distritais que deverão ser 
operacionalizados através do CODIS, o qual passa a assumir o comando das 
operações. A CMPC deverá nesta fase articular-se operacionalmente com o 
CDOS (via Presidente da Câmara e SMPC), estabelecendo assim uma cadeia de 

comando única em harmonia com o previsto no PMEPCE e com o Sistema 
Integrado de Operações de Proteção e Socorro (a nível político a articulação será 
garantida entre o Ministro da Administração Interna e o Presidente da CME). 
Nesta fase a CMPC mantém a estrutura de mobilização de meios previstos para o 
nível III, de modo que a resposta seja incrementada, isto é, que aos meios que 
encontram disponíveis a nível municipal (maquinaria, meios logísticos de apoio á 
população, etc.) sejam adicionados outros de nível distrital e nacional. 
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Figura 3 – Níveis crescentes de intervenção de acordo com a gravidade da ocorrência 

(Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 
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a) Principais entidades envolvidas 
 

Em caso de acidente grave ou catástrofe, e face à tipologia do risco, 

deverão ser notificadas e atuar, dentro das suas competências, todas as 

autoridades, entidades e organismos existentes no concelho, e segundo o princípio 

da unidade de comando, nomeadamente: 

 AHBV; 

 Centro de Saúde; 

 CVP; 

 Escuteiros; 

 Exército; 

 GNR; 

 Hospital; 

 INEM; 

 PSP; 

 Serviços Sociais; 

 

Em fase de emergência o PCO poderá solicitar meios e recursos a todas as 

entidades públicas e privadas, quando a ocorrência assim o exija. (n.º 1, 

do art.º 11, da Lei de Bases da Proteção Civil). 

 

b) Ações a adotar 
 

 Desencadear as operações de socorro e salvamento necessárias – AHBV, 

INEM, GNR, PSP, CVP, RC3; 

 Assegurar os serviços médicos e de transporte de vítimas – INEM, 

HOSPITAL, CENTRO DE SAÚDE; 

 Promover a evacuação da população em risco, com especial atenção aos 

doentes, acamados, idosos, crianças, deficientes, animais e outros que se 

encontrem em situações de risco – GNR, PSP, RC3; 

 Garantir a manutenção da lei e da ordem nas zonas afetadas – GNR, PSP, 

RC3; 

 Monitorizar e avaliar, em permanência, as condições de segurança nas 

zonas afetadas – GNR, PSP, MUNICÍPIO; 

 Solicitar os meios de reforços necessários – AHBV, MUNICÍPIO; 

 Promover a divulgação de avisos e de informações à população em risco – 

RÁDIOS LOCAIS, MUNICÍPIO. 
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 Assegurar a cadeia logística de bens essenciais aos serviços intervenientes, 

quando as necessidades ultrapassem a sua capacidade instalada e as 

cadeias logísticas normais não funcionem em resultado do sinistro” 

c) Critérios relativos à mobilização de recursos 

• Utilizar os meios e recursos adequados ao objetivo, não excedendo o 

estritamente necessário; 

• Dar preferência à utilização de meios e recursos públicos; 

• Dar preferência à utilização de meios e recursos detidos por entidades com 

as quais tenha sido celebrado protocolo; 

• Obedecer a critérios de proximidade; 

• Obedecer a critérios de disponibilidade; 

      Quadro 2 – Principais entidades intervenientes por Tipologia de Risco 
TIPOLOGIA DE RISCO PRINCIPAIS ENTIDADES INTERVENIENTES 

Cheias 
AHBV, CVP, Exército, GNR, Hospital, INEM, PSP, 
Serviços Sociais, Município. 

Seca 
AHBV, Centro de Saúde, CVP, Escuteiros, Exército, 
GNR, Hospital, INEM, PSP, Município. 

Trovoadas AHBV, GNR, Hospital, INEM, PSP, Município. 

Sismos 

AHBV, Centro de Saúde, CVP, Escuteiros, Exército, 
GNR, Hospital, INEM, PSP, Serviços Sociais, Município, 
Santa Casa da Misericórdia, Rádios Locais, Portugal 

Telecom, Vodafone, TMN, Optimus, Aquelvas, EDP, 
EP. 

Rutura de Barragens 
AHBV, CVP, Exército, GNR, Hospital, INEM, Serviços 
Sociais, Município. 

Rutura de Gasodutos 
AHBV, CVP, GNR, Hospital, INEM, PSP, Serviços Sociais, 
Município. 

Colapso de Estruturas 
AHBV, Centro de Saúde, CVP, Escuteiros, Exército, 
GNR, Hospital, INEM, PSP, Serviços Sociais, Município. 

Incêndios Florestais 
AHBV, CVP, Escuteiros, Exército, GNR, Hospital, INEM, 
Serviços Sociais, Sapadores Florestais, Município. 

Transporte de Matérias Perigosas AHBV, GNR, Hospital, INEM, PSP, Município. 

Acidentes Aéreos 
AHBV, CVP, GNR, Hospital, INEM, PSP, Serviços Sociais, 
Município. 

Deslizamentos/ Acidentes Geomorfológicos 
AHBV, Centro de Saúde, CVP, Escuteiros, Exército, 
GNR, Hospital, INEM, PSP, Serviços Sociais, Município. 

Acidentes Industriais Graves AHBV, CVP, GNR, Hospital, INEM, PSP, Município. 

Fenómenos Meteorológicos Adversos 

AHBV, Centro de Saúde, CVP, Escuteiros, Exército, 
GNR, Hospital, INEM, PSP, Serviços Sociais, Município, 
Santa Casa da Misericórdia, Rádios Locais, Portugal 

Telecom, Vodafone, TMN, Optimus, Aquelvas, EDP, 
EP. 

Incêndios Urbanos 
AHBV, CVP, GNR, Hospital, INEM, PSP, Serviços Sociais, 
Município. 

Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário AHBV, GNR, Hospital, INEM, PSP, Município. 
        Fonte: GTF, 2009 
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Podem ser convocadas mais entidades a cada tipologia de risco, segundo a 
gravidade, o local do sinistro e o evoluir da situação, sempre seguindo a estrutura 

de comando único, segundo a figura 3. 
 

2.2 – Fase de Reabilitação 

 

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. A tipificação das ações e responsáveis é a seguinte: 

1. Avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais – GNR e PSP; 

2. Inspeção de edifícios e estruturas, remoção de entulhos – Município; Forças 

Armadas;       

3. Obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento de donativos, 

controlo e emprego de pessoal voluntário – Município e Cruz Vermelha 

Portuguesa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Restabelecimento do abastecimento de água – Águas do Norte Alentejano e 

Aquelvas; 

5. Restabelecimento de vias de comunicação – Município, Direção de Estradas 

de Portalegre, REFFER, Forças Armadas; 

6. Restabelecimento da energia – EDP; 

7. Restabelecimento das comunicações – PT, TMN, Vodafone, Optimus, Forças 

Armadas; 

8. Reabilitação dos serviços públicos essenciais (escolas, creches, centro de 

saúde, hospital, segurança social, etc.) – Município, fazendo um 

levantamento de todas as necessidades para repor a operacionalidade 

desses serviços e tentar junto dos serviços camarários encontrar soluções 

para auxiliar os mesmos. A CMPC deverá encontrar instalações temporárias 

para aqueles serviços essenciais que necessitam um longo período de 

recuperação após a ocorrência do acidente grave ou catástrofe. 

3 – ARTICULAÇÃO E ATUAÇÃO DE AGENTES, ORGANISMOS E ENTIDADES 

 

Nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, são Agentes de Proteção Civil, de 

acordo com as suas atribuições próprias, ao nível do Concelho de Elvas: 

 Polícia de Segurança Pública; 

 Guarda Nacional Republicana; 

 Regimento de Cavalaria n.º 3; 

 INEM, Centro de Saúde e Hospital de St.ª Luzia; 
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 Sapadores Florestais de Elvas; 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

A Cruz Vermelha Portuguesa de Elvas exerce, em cooperação com os demais 

agentes e de harmonia com o seu estatuto próprio da intervenção, apoio, socorro 

e assistência sanitária e social. 

 

Os Organismos e Entidades são todos os serviços e instituições, públicos e 

privados, com o dever especial de cooperação com agentes de proteção civil ou 

com competências específicas em domínios com interesse para a prevenção, a 

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

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas; 

 Município de Elvas: Colaboração do Serviço Municipal de Proteção Civil com 

o COS, diligenciando o solicitado pelo mesmo; 

 Serviços de Segurança Social de Elvas; 

 Santa Casa da Misericórdia de Elvas; 

 Rádio Elvas; 

 Rádio Renascença, Voz de Elvas; 

 Escuteiros de Elvas; 

 Portugal Telecom; 

 Vodafone; 

 TMN; 

 Optimus; 

 Aqualia e Aquelvas; 

 EDP; 

 EP. 

3.1 – Missão dos Agentes de Proteção civil 

      3.1.1 – Fase de Emergência 
 

Os Agentes de Proteção Civil de Elvas, no que respeita a medidas imediatas de 

resposta ou para o desempenho de funções de suporte de emergência e de 

recuperação das condições de normalidade, têm as seguintes missões: 

 Forças de Segurança (GNR e PSP): Preservação da segurança dos cidadãos 

e da propriedade, isolamento de áreas, controlo de tráfego rodoviário e 

restrições de circulação, deteção, investigação e prevenção das atividades 

criminosas, operações de busca, salvamento e evacuação, operações de 

segurança no teatro de operações e abertura de corredores de 

emergência/evacuação; 
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 Forças Armadas (RC3): Colaboram, de acordo com os planos próprios e 

disponibilidade de recursos, no apoio logístico às forças de proteção e 

socorro, na evacuação da população, na disponibilização de infraestruturas 

e meios de engenharia, nas ações de busca, salvamento e apoio sanitário, 

na reabilitação de infraestruturas danificadas, na instalação de abrigos e 

campos de deslocados, abastecimentos de água às populações e no reforço 

e/ou ativação das redes de telecomunicações; 

 INEM e demais serviços de Saúde: Coordenação de todas as atividades de 

saúde em ambiente pré-hospitalar, triagem e evacuações primárias e 

secundárias, referenciação e transporte para as unidades de saúde 

adequadas, bem como a montagem de postos médicos avançados. Triagem 

e apoio psicológico a prestar às vítimas no local da ocorrência, com vista À 

sua estabilização emocional e posterior referenciação para as entidades 

adequadas; 

 Sapadores Florestais: Prevenção dos incêndios florestais, através de ações 

de silvicultura preventiva. Vigilância, primeira intervenção e apoio ao 

combate a incêndios florestais assim como rescaldo, sensibilização da 

população para as normas de conduta em matéria de ações de prevenção, 

do uso do fogo e da limpeza das florestas; 

 Cruz Vermelha Portuguesa: Apoio, busca e salvamento, socorro, assistência 

sanitária e social, colaboração 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, apoio 

psicossocial e distribuição de roupas e alimentos às populações. 

 Corpo de Bombeiros, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Elvas: prevenção e combate a incêndios, socorro a populações em caso de 

incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral, todos os 

acidentes, o socorro a náufragos e buscas subaquáticas, o socorro e 

transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, no 

âmbito do sistema integrado de emergência médica; 

      3.1.2 – Fase de Reabilitação 
 
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. A tipificação das ações e responsáveis é a seguinte: 

 

1. Avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais – GNR e PSP; 

2. Inspeção de edifícios e estruturas, remoção de entulhos – RC3;       

3. Restabelecimento de vias de comunicação – RC3; 

4. Restabelecimento das comunicações – RC3; 
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5. Apoio continuado às vítimas – INEM e demais serviços de saúde; 

6. Vigilância e sensibilização – Sapadores florestais; 

7. Apoio psicossocial – Instituto de Segurança Social I.P. – Centro Distrital de 

Portalegre e respetiva secção de Elvas; 

8. Controlo de Tráfego – GNR e PSP dentro das respetivas áreas de jurisdição;  

9. Apoio logístico – SMPC 

3.2 – Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

      3.2.1 – Fase de Emergência 
 

A missão de todos os serviços e instituições, públicos e privados, são 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. 

 Serviços de Segurança Social de Elvas: Apoio social às pessoas acidentadas; 

 Santa Casa da Misericórdia de Elvas: Apoio e colaboração com o COS, 

diligenciando o solicitado pelo mesmo; 

 Rádio Elvas: Emissão de comunicados operacionais; 

 Rádio Renascença, Voz de Elvas: Emissão de comunicados operacionais; 

 Escuteiros de Elvas: Apoio logístico e social; 

 Portugal Telecom: Restabelecimento das comunicações; 

 Vodafone: Restabelecimento das comunicações; 

 TMN: Restabelecimento das comunicações; 

 Optimus: Restabelecimento das comunicações; 

 Aqualia e Aquelvas: Restabelecimento de água; 

 EDP: Restabelecimento de energia; 

 Direção de Estradas de Portalegre: Restabelecimento da rede viária; 

 REFFER: Restabelecimento da rede ferroviária. 

      3.2.2 – Fase de Reabilitação 
 

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. A tipificação das ações e responsáveis é a seguinte: 

 

1. Inspeção de edifícios e estruturas, remoção de entulhos – Município;   
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2. Obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento de donativos, 

controlo e emprego de pessoal voluntário – Município; Santa Casa da 

Misericórdia, Serviços de Segurança Social, Escuteiros; 

3. Restabelecimento de vias de comunicação – Município, Direção de Estradas 

de Portalegre, REFFER; 

4. Restabelecimento da energia – EDP; 

5. Restabelecimento das comunicações – PT, TMN, Vodafone, Optimus; 

6. Restabelecimento de Água – Aqualia e Aquelvas; 

7. Difusão de comunicados – Rádio Elvas e Rádio Renascença, Voz de Elvas. 
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Parte III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

Nesta parte do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Elvas (PMEPCE) 

apresentam-se as áreas de intervenção básicas da organização geral das operações. 

Para cada uma das áreas de intervenção encontram-se identificados os responsáveis 

pelas mesmas, os seus substitutos, as entidades intervenientes e as de apoio 

eventual, as propriedades de ação e as instruções específicas. 

 A ativação das diferentes áreas de intervenção previstas no PMEPCE depende dos 

seguintes condicionamentos: 

 Natureza concreta de cada acidente grave ou catástrofe; 

 Necessidades operacionais; 

 Evolução da resposta operacional. 
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Ativação do PMEPC 

 
 CMPC 

Administração de Meios e Recursos 
 

 SMPC 

Missão 
 Gestão financeira e de custos; 
 Supervisão das negociações contratuais; 
 Gestão dos tempos de utilização dos recursos e equipamento; 
 Gestão dos processos de seguros 

1 – ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS E RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendo em conta a natureza da ocorrência, no caso dos meios disponibilizados pela 

autoridade política de proteção civil territorialmente competente não serem suficientes 

será necessário recorrer a equipamentos e meios de entidades diversas.  

Todas as despesas têm uma guia de fornecimento. Em caso de acidente grave ou 

catástrofe todas as despesas são asseguradas pelas entidades respetivas, matéria 

discutida no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil.  

No caso da ocorrência de uma emergência no Concelho de Elvas, a estrutura 

de proteção civil mais adequada a intervir será a de nível municipal 

(Comissão Municipal de Proteção Civil – CMPC), devido á proximidade dos 

meios e recursos existentes, ao maior conhecimento da realidade local e á 

maior rapidez de análise da situação. No caso dos meios da CMPC se 

apresentarem insuficientes para dar resposta á emergência, caberá ao Presidente da 

Câmara Municipal de Elvas, mediante as disponibilidades financeiras do município, 
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requisitar meios adicionais a entidades públicas e/ou privadas do concelho ou 

próximas do mesmo. 

O Diretor do PMEPCE poderá ainda solicitar meios adicionais ao CDOS de Portalegre, 

situação que levará a que este último assuma o comando das operações de socorro, 

coordenando-se com a CMPC. A liquidação das despesas suportadas pela CME será 

efetuada através da divisão financeira (DF). Os meios e recursos requeridos 

devem adequar-se ao objetivo e deve ser dada preferência á utilização de 

meios e recursos públicos, sobre os privados, conforme o nº3 do artigo 10º da 

Lei nº27/2006, de 3 de Julho - Lei de bases da Proteção Civil.    

Importa realçar que caso a situação de acidente grave ou catástrofe vivida no 

concelho tenha sido grave suficiente para levar á declaração de calamidade por parte 

do Governo, a autarquia poderá candidatar-se a auxílios financeiros, como definido no 

Decreto-Lei nº225/2009 de 14 de Setembro. Além deste apoio a autarquia poderá 

recorrer igualmente ao Fundo de Emergência Municipal (FEM) gerido pela Direção-

Geral das Autarquias Locais. A autarquia poderá ainda, em caso de catástrofe, 

articular-se com a ANPC no sentido de recorrer á Conta de Emergência titulada pela 

segunda (Decreto-Lei nº112/2008, de 1 de julho)2. Todos estes fundos têm por 

finalidade principal a recuperação de equipamentos e o apoio social, e não o 

ressarcimento de despesas associadas às operações de socorro. A CME 

poderá ainda criar e gerir uma Conta de Apoio de Emergência a qual poderá 

receber donativos por parte de particulares e entidades privadas, sendo os 

mesmos utilizados para suportar os custos associados às ações de 

emergência e reabilitação. 

No que respeita á ativação de meios, convém ainda salientar que, de acordo com a Lei 

de Bases da Proteção Civil (Lei nº27/2006, de 3 de Julho), declarada a situação de 

alerta, contingência ou calamidade, todos os cidadãos e demais entidades 

privadas estão obrigados, na área abrangida, a prestar às autoridades de 

proteção civil a colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitando as 

ordens e orientações que lhes forem dirigidas e correspondendo às 

respetivas solicitações. A recusa do cumprimento desta obrigação corresponde ao 

crime de desobediência, passível de ser sancionável.   

 

 

 

 
 

 

                                       
2 o acesso a fundos disponibilizados pela conta de emergência titulada pela ANPC carece de 

despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da 

Administração Interna.  
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Quadro 3 – Contatos de Fornecedores Públicos e Privados 
      

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
      
        

 

       
 
     

        
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fonte: GTF, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Equipamentos Nome do Fornecedor Contato 

Equipamentos de 
energia e iluminação 

VENDAP 707 202 202 

Géneros alimentícios 
e alimentos 
confecionados 

RESTAURANTE VARCHOTEL 
RESTAURANTE CARRASCAL 

966887079 
268623410 

Material de 
alojamento precário 

MODELO 268637410 

Agasalhos e 
vestuário 

MODALFA 268637419 

Medicamentos FARMÁCIA MOUTTA 268622150 

Material sanitário e 
produtos de higiene 
e limpeza 

MODELO 268637410 

Equipamentos de 
transporte de 
passageiros e carga 

RODOVIÁRIA DO ALENTEJO 
GNR – GRUA PESADOS 

245 330 096 
268637730/ 962093164 

Combustíveis e 
Lubrificantes 

PROPEL, Lda.                                      José 
Caldes – Gerente 
ADOLFO TELLES, Lda.                     Carlos 
Telles, Adolfo Telles 
NABEIRAUTO, Lda.                               Dr. 
Paulo Fernandes 
 
Combustíveis Alto Alentejo Lda 
 
CAIAGEST, Lda.                              António 
Rondão 
SUPERELVAS, Supermercados, S.A.       
Adalberto Gomes 

Tlm - 968122794                  
Fax - 268 620 981 
Tlf - 268 620 432                 
Fax - 268 626 095 
Tlm - 934 785 209                
Tlf - 268 636 400                 
Fax - 268 636 420 
Tlf - 268 622 308                      
Fax - 268 622 455 
Tlf - 268 641 195                 
Fax - 268 641 199 
Tlf - 268 637 080                    
Fax - 268 637 088 

Máquinas e 
equipamentos de 
engenharia 

MUNICÍPIO 962015405 

Construção e obras 
públicas 

MOCHILA 962511704 

Material de 
mortuária 

FUNELVAS 
FUNERÁRIA RENTE 

268 639 063 
268 622 259 
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2-LOGÍSTICA 

A coordenação, receção e tratamento da informação relativa às necessidades 

logísticas existentes numa emergência, diferencia-se em apoio prestado às forças de 

intervenção e em apoio prestado á população. No que respeita ao apoio logístico a 

prestar às forças de intervenção em caso de emergência, importa salientar as 

diferentes necessidades logísticas essenciais para a prossecução das missões a 

decorrer no terreno por forma ao restabelecimento, o mais rapidamente possível, das 

condições normais de vida.  

Sempre que se verifique a necessidade de solicitar outro tipo de artigos para além 

dos previstos no PMEPCE (disponibilizados pelos elementos que integram a 

CMPC) ou indisponíveis no concelho, estes poderão ser requisitados á CME 

(através do Presidente da Câmara Municipal – Diretor do PMEPCE), indicando no 

entanto a sua necessidade para a prossecução das necessidades de proteção civil em 

curso. O SMPC e a Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos estabelecerão os 

procedimentos e normas de mobilização e transporte dos meios e recursos 

necessários, cooperando e articulando-se com os vários agentes de proteção civil, 

organismo e entidades intervenientes conforme indicado no ponto 1, será dada 

preferência á utilização de meios e recursos públicos, sobre os privados. 

No que se refere ao apoio logístico a prestar á população competirá á CME assegurar 

a disponibilização dos meios e bens essenciais, bem como em caso de necessidade, os 

alojamentos temporários para a população deslocada, recorrendo ao auxílio de 

entidades de apoio.  

Em caso de evacuação será necessário disponibilizar transportes para que a 

população possa ser deslocada para locais mais seguros ou Zonas de Concentração 

Local. Os procedimentos coordenação da movimentação da população encontram-se 

descritos nos procedimentos de evacuação. Durante a fase de reabilitação, poderá 

ser útil recorrer a bolsa de voluntariado para promover ações de obtenção de 

fundos externos de apoio á população, bem como de recolha e 

armazenamento de donativos e incentivo ao voluntariado. 
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Ativação do PMEPC 

 CMPC 

Logística – Forças de Intervenção 
 

 EXÉRCITO 
 SMPC 
 CVP 

Missão – Responsabilidades de Fornecimento  

 EXÉRCITO – Manutenção e reparação de equipamentos; 
 SMPC – Combustíveis, transportes, materiais de mortuárias, outros; 
 CVP – Fornecimento de alimentação, água potável, material sanitário: 

2.1 – Apoio Logístico às Forças de intervenção 
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2.1.1 - ENTIDADE COORDENADORA                        

Responsável – CMPC 

Substituto – As entidades que compõem a CMPC serão sempre responsáveis pela 

coordenação dos meios logísticos, podendo em caso de necessidade pedir apoio a 

entidades externas.  

2.1.2 - ENTIDADES INTERVENIENTES 

 Câmara Municipal de Elvas – SMPC e Divisão de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

2.1.2 - ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Associação humanitária de Bombeiros Voluntários de Elvas 

 Juntas de Freguesia do Concelho de Elvas 

 IPSS que atuam no concelho 

 Aquelvas 

 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Elvas 

 EDP 

 REN 

 CDOS de Portalegre 

 Empresas de venda de combustíveis 

 Empresas de bens de 1ª necessidade 

 Empresas de construção civil 

 Estradas de Portugal 

 Forças Armadas 

 Indústrias 

 Operadoras de Telecomunicações (rede fixa e móvel) 

 Restaurantes 

2.1.3 - PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Assegurar as necessidades logísticas das forças de intervenção, nomeadamente 

quanto a alimentação, distribuição de água potável, combustíveis, transportes, 

material sanitário, e outros artigos essenciais á prossecução das missões de 

socorro, salvamento e assistência. 

 Garantir o contato com entidades que comercializem bens de primeira 

necessidade e a entrega de bens e mercadorias necessárias. 
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 Prever a confeção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido em ações 

de socorro. 

 Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha para 

a assistência á emergência. 

2.1.4 - INSTRUÇÕES ESPECIFICAS 

2.1.4.1 - ALIMENTAÇÃO, ÁGUA POTÁVEL E ALOJAMENTO 

1. 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. 

2. Após as 24horas, as necessidades logísticas poderão ser suprimidas através dos 

serviços da Câmara Municipal, caso tal seja requerido pelos agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio que se encontrem no terreno. 

3. A distribuição de alimentação e água potável ao pessoal envolvido nas 

operações de socorro poderá ser efetuada pelos serviços da Câmara Municipal, 

apoiando-se, em caso de necessidade, na IPSS que atuam no concelho e na 

bolsa de voluntariado. 

4. A alimentação dos elementos que integram a CMPC será responsabilidades das 

respetivas entidades a que pertencem. Em situações de manifesta necessidade, 

e caso o Presidente da Câmara Municipal de Elvas assim o entenda, a 

alimentação poderá ser assegurada pela CME. 

5. As cantinas de instalações públicas deverão ser consideradas como principais 

infraestruturas de apoio. Em caso de necessidade deverá recorrer-se a 

empresas de catering e restaurantes do concelho. 

6. Caso os serviços da CME requeiram apoio nas ações de apoio logístico aos 

agentes de proteção civil e entidades de apoio, poderão apoiar-se nas IPSS que 

atuam no concelho e na bolsa de voluntariado. 

2.1.4.2 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

1. Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio ficaram 

responsáveis pelo abastecimento das suas viaturas e equipamentos, no que 

respeita a combustíveis e lubrificantes. 

2. Os combustíveis e lubrificantes deverão ser adquiridos nos postos de 

combustíveis existentes no concelho e superfícies comerciais. 

3. A CME poderá auxiliar os agentes de proteção civil, 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 concelho. 
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4. Deverá ser solicitado aos responsáveis por postos de abastecimento e 

combustíveis para terem reservas afetas apenas a agentes de proteção civil e 

entidades de apoio (ou seja, a disponibilidade de combustíveis para viaturas e 

máquinas afetas a ações de socorro deverá sobrepor-se á disponibilidade para a 

população em geral). 

2.1.4.3 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO MATERIAL 

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

responsáveis pela reparação das suas viaturas e equipamentos. 

2. Os agentes de proteção civil, os organismos e entidades de apoio, caso 

verifiquem não conseguir reparar através de meios próprios os seus 

equipamentos, e caso estes sejam essenciais para as ações de socorro a 

desenvolver, poderão pedir auxílio á CME para que esta acione meios que 

permitam a sua reparação. 

3. A reparação das infraestruturas básicas essenciais para a atividade dos agentes 

de proteção civil, organismos e entidades de apoio será responsabilidade das 

entidades responsáveis pelas mesmas (EDP, operadoras de telecomunicações, 

etc.). No entanto, em situações extraordinárias, e caso tal se revele critico para 

o sucesso das operações de emergência, a reparação de infraestruturas básicas 

poderão ser realizadas pelos serviços técnicos da CME ou por entidades 

privadas contratadas por esta. 

2.1.4.4 - MATERIAL SANITÁRIO 

1. A disponibilização de material sanitário ficará a cargo dos agentes de proteção 

civil, entidades e organismos de apoio. 

2. As entidades que compõem a CME deverão disponibilizar instalações próximas 

do teatro de operações, como edifícios pertencentes á administração pública, 

de modo a auxiliar instalações sanitárias às várias entidades envolvidas nas 

ações de emergência. 

3. Em caso de necessidade de material sanitário adicional, deverá ser requisitado 

ao Diretor do PMEPCE sanitários portáteis. A CME poderá apoiar-se no CDOS 

para esta tarefa. 

2.1.4.5 - MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS 

1. O(s) COS requisitam a CME os meios considerados necessários (maquinaria 

para a remoção de escombros, estabilizações/demolições de emergência, 

geradores elétricos, iluminação exterior, etc.). O corpo de Bombeiros 

Voluntários de Elvas participa nas estabilizações de emergência. 

2. Caso os meios solicitados pelo COS não se encontrem disponíveis nas entidades 

que compõem a CME, a CME processará á sua mobilização recorrendo aos 
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meios públicos e privados e às várias entidades de apoio previstas para esta 

área de intervenção. 

3. A CME apoia-se na SMPC e nos serviços técnicos para proceder aos contatos a 

estabelecer com as empresas e outras entidades que possuam equipamentos 

úteis para fazer frente á situação de acidente grave ou catástrofe. Estes 

serviços municipais ficarão ainda responsáveis por coordenar estes meios e 

proceder ao seu transporte caso se verifique necessário. 

2.1.4.5 - SERVIÇOS TÉCNICOS 

1. Os serviços técnicos da CME (Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos e 

Divisão de Serviços Urbanos) indicam se será necessário recorrer a serviços 

técnicos externos á CME, ficando o pagamento destes serviços a cargo da CME 

recorrendo a meios próprios. 

2. Os serviços técnicos da CME (Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos), 

em articulação com o Diretor do PMEPCE, ficarão responsáveis por contactar as 

entidades públicas e privadas que poderão prestar apoio na definição das 

estratégias de intervenção a operacionalizar. 

3. Na fase de reabilitação caberá ainda aos serviços técnicos da CME apresentar 

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

(água, eletricidade, saneamento, etc.)3. 

2.1.4.6 - MATERIAL DE MORTUÁRIA 

1. Os materiais necessários para as ações de mortuária deverão ser acionados 

pela Autoridade de Saúde concelhia, a qual deverá apoiar-se primordialmente 

nas estruturas de saúde do concelho (Centro de Saúde, Hospital). 

2. A Autoridade de saúde do município poderá ainda requisitar, caso se verifique 

necessário, materiais e equipamentos ao Diretor do PMEPCE. 

2.1.4.7 - ALOJAMENTO 

1. O alojamento do pessoal empenhado nas operações de emergência ficará a 

cargo das entidades a que pertencem. 

2. Em caso de necessidade as entidades envolvidas nas ações de emergência 

deverão requisitar auxílio á CME, a qual deverá recorrer de preferência a 

instalações públicas para alojar temporariamente o pessoal empenhado ou, em 

alternativa, às instalações dos Empreendimentos turísticos presentes no 

concelho que não tenham sido afetadas de forma crítica pelo evento. 

                                       
3 Ver parte II do PMEPCE 
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2.1.4.8 - SECTORIZAÇÃO DO TEATRO DE OPERAÇÕES 

1. Zona de Apoio – é uma zona adjacente á zona de sinistro, de acesso 

condicionado, onde se concentram os meios de apoio e logísticos estritamente 

necessários ao suporte dos meios de intervenção ou onde estacionam meios de 

intervenção para resposta imediata. Deverá localizar-se em área com facilidade 

no controlo de acessos, mas que o acesso por parte dos intervenientes seja 

facilitado á zona de sinistro. 

2. Zona de Concentração e reserva – é uma zona do Teatro de Operações onde se 

localizam temporariamente meios e recursos disponíveis sem missão imediata, 

onde se mantém um sistema de apoio logístico e assistência pré-hospitalar e 

onde têm lugar as concentrações e trocas de recursos pedidos pelo posto de 

comando operacional. Deverá localizar-se numa área próxima da Zona de 

Apoio, ser ampla e, preferencialmente, com acesso á rede de abastecimento de 

água e a instalações sanitárias. 

Esta zona só é definível aquando da ocorrência em concreto, uma vez que 

deverá localizar-se na proximidade do Teatro das Operações (onde ocorreu de 

facto o acidente). Caso o COS assim o entenda, e se tal mostrar ser útil para as 

ações de socorro, poderão ser definidas outras ZCR. 

3. Zona de Receção de Reforços – é uma zona de controlo e apoio logístico, sob a 

responsabilidade do centro de coordenação de operações distrital da área onde 

se desenvolve o sinistro, para onde se dirigem os meios de reforço atribuídos 

pelo CCON antes de atingirem a Zona de Concentração e Reserva no Teatro de 

Operações.  
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Ativação do PMEPC 
 

 CMPC 

Logística – Populações 
 

 EXÉRCITO 
 St.ª CASA DA MISERICÓRDIA 
 ESCUTEIROS 
 CVP 

Missão 

 Fornecimento de água potável, alimentação, agasalhos, alojamento temporário; 
 Criação de uma célula para gestão de fundos externos, recolha e armazenamento de 
donativos, controlo e emprego de pessoal voluntário não especializado, da 
responsabilidade da CVP. 

2.2 – Apoio Logístico às Populações 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Zona de Apoio á População deve estar provida de condições mínimas de apoio 

quanto a dormidas, alimentação e higiene pessoal, bem como acessos e 

parqueamento. 

Estas estruturas poderão funcionar também como pontos de reunião destinados ao 

controlo dos residentes para despiste de eventuais desaparecidos, devendo ser 

ativados pelo Diretor do Plano, em função das áreas evacuadas e das condições de 

utilização.  

Os Centros de Alojamento indicados e que satisfazem os requisitos mencionados são o 

Estádio Municipal de Atletismo, o Centro de Negócios Transfronteiriço e o Coliseu. 
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2.2.1 - ENTIDADE COORDENADORA 

 Responsável – CMPC 

 Substituto – o CDOS de Portalegre poderá substituir-se á CMPC caso esta não 

tenha as condições mínimas de operacionalidade. 

2.2.2 - ENTIDADES INTERVENIENTES 

 Câmara Municipal de Elvas (SMPC, Divisão de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos, Gabinete de Informação e Secção Sócio-Educativa) 

 Juntas de Freguesia 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

 GNR 

 PSP 

 IPSS que atuam no concelho 

 Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre 

 

2.2.3 - ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Centro de saúde de Elvas 

 Sapadores Florestais (APFACE) 

 Agrupamento de Escolas do Concelho 

 Corpo Nacional de Escutas - Delegação de Elvas 

 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Elvas 

 Autoridade de Saúde do Município 

 Empreendimentos Turísticos 

 Empresas de bens de primeira necessidade 

 Farmácias 

 Forças Armadas 

 Indústrias 

 Restaurantes 

 CDOS de Portalegre 

2.2.4 - PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Assegurar a ativação de Zonas de Concentração Local (ZCL) e de abrigos 

temporários da população deslocada e informar as forças de socorro e os 

cidadãos da sua localização através dos canais disponíveis e mais apropriados. 
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 Garantir a segurança das ZCL e dos abrigos temporários da população 

deslocada. 

 Assegurar as necessidades logísticas da população deslocada, nomeadamente 

quanto a alimentação, distribuição de água potável, agasalhos, transporte, 

material sanitário, e outros artigos essenciais ao seu bem-estar. 

 Garantir o contato com entidades que comercializem alimentos confecionados, 

bens de primeira necessidade e assegurar a entrega dos bens e mercadorias 

necessárias nas Zonas de Concentração Local (locais para onde se deslocou 

temporariamente a população residente nos locais mais afetados). 

 Garantir o registo de todas as pessoas que se encontram nas Zonas de 

Concentração Local e nos abrigos temporários. 

 Organizar a instalação e montagem de cozinhas e refeitórios de campanha para 

assistência á emergência. 

2.2.5 - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

2.2.5.1 - ZONAS DE CONCENTRAÇÃO LOCAL E DE ABRIGOS 

TEMPORÁRIOS 
1- Os locais de acolhimento da população deslocada (Zonas de Concentração 

Local) e os abrigos temporários ativados pela CME constituem os locais onde se 

procede ao apoio da população afetada. 

2- A GNR e PSP garantem a segurança da população presente nas zonas de 

concentração local (ZCL) ou nos abrigos temporários. 

3- A operacionalidade das ZCL á da responsabilidade da CME (através do SMPC e 

da Secção Sócio-Educativa) e do Instituto da Segurança Social, os quais 

recorrem a entidades de apoio (IPSS que atuam no concelho, Juntas de 

Freguesia, etc.). 

4- Os locais de acolhimento da população deslocada (Zonas de Concentração 

Local) deverão apresentar todas as condições mínimas de apoio (balneários, 

instalações sanitárias e locais amplos para a distribuição de colchões), bons 

acessos e parqueamento. 

5- Para além da utilização de instalações sob administração pública (por exemplo 

pavilhões desportivos) e de Empreendimentos turísticos poderá recorrer-se á 

montagem de tendas de campanha, recorrendo-se para tal á Cruz Vermelha 

Portuguesa (delegação de Elvas) e às Forças Armadas. 

6- Ter como limite máximo 100 pessoas por Zona de Concentração Local 

(recomendações sugeridas após análise dos procedimentos adotados no sismo 

de Áquila em 2009, onde os campos contendo mais de 150 pessoas se 

tornaram de difícil gestão. 



PMEPC DE ELVAS – Parte III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO    

MUNICÍPIO DE ELVAS                                                                                                      44 

7- Garantir o fornecimento de eletricidade á Zona de Concentração Local, 

recorrendo em caso de necessidade a geradores disponibilizados pelos agentes 

de proteção civil e CME. 

8- A CMPC define para cada Zona de Concentração Local o elemento que fica 

responsável por coordenar as várias atividades necessárias. Este elemento 

deverá encontrar-se em permanente ligação com a CMPC (ver procedimento de 

evacuação). 

9- A primeira ação a desenvolver sempre que alguém dê entrada numa ZCL ou 

num abrigo temporário é o seu registo, o qual deverá ser efetuado recorrendo 

ao modelo de registo criado para o efeito. 

10- Os elementos responsáveis por cada uma das Zonas de Concentração Local 

(ZCL) mantêm um registo atualizado das pessoas que se encontram na ZCL. 

11- As entidades envolvidas na operacionalização de cada ZCL asseguram a 

receção, atendimento e encaminhamento da população deslocada (que tenha 

chegado a uma ZCL ou a um abrigo temporário por meios próprios ou através 

de meios disponibilizados pela CMPC). 

12- O Gabinete de Informação coordena-se com o SMPC e com os elementos 

responsáveis pelas ZCL e abrigos temporários, de modo a ter acesso á lista de 

pessoas presentes naqueles locais. 

13- O Gabinete de Informação gere uma lista de apoio ao município, prestando 

informação de natureza diversa (localização da população deslocada, 

informação sobre o decorrer das operações de emergência, onde a população 

se deverá dirigir para pedir apoio, procedimentos a adotar, locais de entrega de 

donativos não monetários, etc.). 

14- A CMPC avalia a necessidade de ativar o local de armazenamento temporário de 

bens de primeira necessidade a distribuir pela população necessitada (em Zona 

de Concentração Local e/ou em zonas afetadas). 

15- A CMPC através do SMPC deverá ponderar a utilidade de recorrer á bolsa de 

voluntariado para recolha de dádivas (bens alimentares, de higiene, vestuário e 

agasalhos). A bolsa de voluntariado poderá ainda auxiliar nas várias tarefas 

associadas às atividades das ZCL e executar as ações de estafeta (transporte 

de bens, pessoas e comunicados). 

16- Deverão ser constituídos locais de receção de donativos, sendo estes 

posteriormente distribuídos pela ZCL e pelos abrigos temporários (poderá 

recorrer-se a elementos da bolsa de voluntariado para esta tarefa). Esta tarefa 

caberá á CME, a qual se poderá apoiar nas entidades de apoio.  
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2.2.5.2 - ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL 

1- A satisfação das necessidades de alimentação e água potável da população 

deslocada ficará a cargo da Câmara Municipal de Elvas. 

2- A distribuição de água potável pela população do concelho que não tem acesso 

a água de rede pública deverá ser efetuada recorrendo a camiões cisterna dos 

corpos de bombeiros e aos depósitos de água existentes na área do concelho. 

Poderá ainda recorrer-se á distribuição de água engarrafada, ficando as 

despesas desta operação da CME. 

3-  A distribuição de alimentos e água potável ao pessoal envolvido, nas ações de 

acolhimento da população deslocada ficará a cargo da CME. No entanto, sempre 

que possível os organismos e entidades de apoio caso possam recorrer a meios 

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

de emergência. 

4- Deverão ser consideradas como principais infraestruturas de apoio as cantinas 

de instalações públicas. Em caso de necessidade deverá recorrer-se a empresas 

de catering e a restaurantes do concelho. 

2.2.5.3 - AGASALHOS 

1. A distribuição de agasalhos pela população deslocada será responsabilidade da 

CME. 

2. A CME deverá, numa primeira fase avaliar a disponibilidade de distribuição de 

agasalhos por parte de IPSS, Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de 

Portalegre e Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Elvas). Caso recorrendo 

a meios próprios e a entidades e organismos de apoio não se consiga obter o 

número de agasalhos suficientes para satisfazer as necessidades da população 

deslocada deverá recorrer-se a entidades privadas, sendo as despesas 

suportadas pela Câmara Municipal de Elvas de acordo com o previsto no Ponto 

1.    

2.2.5.4 - TRANSPORTES 

1. O transporte da população para as ZCL e para os abrigos temporários será 

responsabilidade da CMPC, a qual deverá recorrer aos meios próprios da CME e 

dos agentes de proteção civil. 

2. Caso mostre ser necessário a CMPC deverá recorrer ao aluguer de viaturas 

privadas para garantir o transporte da população afetada para a Zona de 

Concentração Local e para os abrigos temporários. 
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2.2.5.5 - MATERIAL SANITÁRIO 

1. A distribuição de material sanitário pela população deslocada ficará a cargo da 

CME, a qual poderá recorrer a entidades de apoio para esta tarefa. 

2. A CME deverá recorrer numa primeira fase aos meios disponíveis na CME e aos 

fornecedores desta para este tipo de bem. 

3. Em caso de necessidade a CME deverá recorrer a superfícies comerciais para se 

abastecer neste tipo de bem, ficando a responsável por suportar os custos 

associados. 

4. Em caso de necessidade de instalações sanitárias adicionais, a CME deverá 

recorrer a sanitários portáteis. A CMPC poderá apoiar-se no CDOS para esta 

tarefa. 

2.2.5.6 - BOLSA DE VOLUNTARIADO 

1. A CMPC avalia a necessidade de se ativar a bolsa de voluntariado de modo a se 

recolher bens de primeira necessidade (em armazéns, instalações comerciais ou 

provenientes de doação) e distribui-los pela ZCL (acolhimento de população 

deslocada).  
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Ativação do PMEPC 
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Figura 4 – Organograma de Comunicações/ Redes 
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É fundamental em situações de pré-emergência ou emergência ter uma ideia concreta 

da situação real vivida no terreno, de forma a se poder enviar rapidamente os meios e 

recursos necessários para o restabelecimento das normais condições de vida da 

população. Deste modo, torna-se necessário proceder á inspeção dos locais afetados e 

transmitir rapidamente informações para a CMPC, de forma precisa, coerente e 

concisa, recorrendo para tal ao sistema de comunicações existente no concelho. A 

nível nacional, a organização das comunicações assenta no princípio da 

intercomunicabilidade entre o CNOS e os CDOS, e entre estes postos de comando 

operacional, ou seja, a centralização da organização e gestão de todas as 

comunicações será efetuada nos CDOS. Deste modo garante-se a ligação 

hierarquizada com todos os postos de comando operacional instalados no terreno, 

veículos não integrados em teatros de operações, responsáveis operacionais aos 

diversos níveis, oficinas de ligação das diversas entidades, e com as equipas de apoio 

de outras entidades públicas ou privadas. A figura 5 representa esquematicamente a 

organização das comunicações em caso de emergência. 

No teatro de operações competirá ao Serviço Municipal de Proteção Civilestabelecer o 

plano de comunicações a definir, em articulação com o CDOS, os canais de comando, 

táticas e de manobra. Cada teatro de operações deverá ser considerado como um 

núcleo isolado, sendo que qualquer contato rádio com e a partir do mesmo será feito 

em exclusivo através do posto de comando operacional e pelo CDOS. O COS deverá 

ainda ter sempre em conta as normas técnicas para a utilização da Rede Estratégica 

de Proteção Civil (REPC)4, a qual permitirá a ligação com a CMPC (via SMPC), 

Agentes de Proteção Civil (APC) e organismos e entidades de apoio em situação de 

acidente grave ou catástrofe. 

Além da REPC encontra-se também disponível a Rede Operacional dos Bombeiros 

(ROB)5, em que o controlo é efetuado a partir do CDOS. De acordo com a ANPC 

(2009), a ROB divide-se em 4 conjuntos de canais: comando distrital; comando, 

táticos, e de manobra. Os primeiros operam no modo semidúplex, e os restantes em 

simplex, com 3, 5 e 7 canais cada, respetivamente. Para além dos Corpos de 

Bombeiros, têm acesso á ROB em canal de manobra, outras entidades 

especificamente autorizadas pela ANPC, que possuam meios de combate a incêndios e 

estejam empenhadas em operações conjuntas com os Corpos de Bombeiros. As 

normas e procedimentos de exploração das redes de radiocomunicações de 

emergência da ANPC (PEPC e ROB) encontram-se definidos nas Normas de Execução 

Permanente (NEP) nº NEP/8/NT/2010, de 10 de Dezembro.   

  

                                       
4 É uma rede VHF/FM, interligada por repetidores e links. Possui 43 canais em semidúplex, 

correspondentes a outros tantos repetidores e é complementada por 18 canais em simplex (1 

por distrito) para utilização local dos SMPC e APC, com exceção dos corpos de bombeiros, cuja 

utilização é restrita às bases, móveis e portáteis de comando ( ANPC, 2009).  
5 É uma rede VHF/FM em semidúplex, constituída por repetidores e links com cobertura local 

(distrital). 
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Legenda: 

CNOS – Comando Nacional de Operações de Socorro;  

CDOS – Comissão Distrital de Proteção Civil; 

CMPC – Comissão Municipal de Proteção Civil; 

PCO – Posto de Comando Operacional; 

        - Estas comunicações serão estabelecidas por iniciativa do PCO    

 
Figura 5 - Organização das comunicações em caso de emergência. 

(Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 

 
Além da REPC e ROB encontra-se em fase de teste o 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 assegurará intercomunicação entre forças de segurança e emergência 

e, em caso de emergência, permitirá a centralização do comando e da coordenação. 

Assim, futuramente as comunicações dos agentes de proteção civil do concelho de 

Elvas estarão integradas neste sistema. 

O sistema de comunicações previstas no PMEPCE utiliza infraestruturas de 

telecomunicações de uso público e privadas. As telecomunicações de uso público 

agrupam-se em rede do serviço telefónico fixo e móvel e rede do serviço telefónico do 
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serviço de telefax, e as telecomunicações privadas são constituídas pela REPC, ROB, 

rede de radiocomunicações das forças de segurança e na rede de radioamadores (ver 

figura 6).  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 6 - Organograma do sistema de comunicações do PMEPCE 
(Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 
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De seguida identificam-se os procedimentos associados às comunicações, as 

entidades intervenientes, as prioridades de ação e os procedimentos e instruções de 

coordenação.  

3.1 - ENTIDADE COORDENADORA 

Responsável – Comandante de Operações de Socorro 

Substituto – SMPC 

3.2 - ENTIDADES INTERVENIENTES 

 Câmara Municipal de Elvas 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas  

 GNR 

 PSP 

 INEM 

3.3 - ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 CDOS de Portalegre 

 Operadoras de telecomunicações (rede fixa e móvel) 

 Forças Armadas 

 Radioamadores locais 

3.4 - PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Estabelecer um Plano de Comunicações que permita a troca de informação 

entre todas as entidades intervenientes e, consequentemente, o efetivo 

exercício das funções de comando, controlo e coordenação da operação.  

 Auxiliar nas ações de operacionalização dos meios de comunicação. 

 Mobilizar e coordenar as ações das associações de radioamadores. 

 Manter um registo atualizado do estado das comunicações e dos 

constrangimentos existentes. 

3.5 - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

1) O sistema de comunicações tem por base os meios dos diferentes agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio, cabendo a cada um daqueles 

assegurar as comunicações entre elementos que os constituem. 

2) Imediatamente após a ocorrência de acidente grave ou catástrofe, devem ser 

efetuados testes de comunicações em todos os sistemas e com todas as 

entidades intervenientes de modo a colocá-lo por um lado imediatamente em 

estado de prontidão e, por outro, para avaliar constrangimentos.  
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3) Os elementos que se apresentem na CMPC estabelecerão contato com as 

organizações a que pertencem por canais próprios ou através dos meios 

disponíveis nas instalações designadas para a reunião da CMPC. 

4) O CDOS e a CMPC encontram-se permanentemente em contato entre si. 

5) Compete ao Serviço Municipal de Proteção Civil estabelecer o plano de 

comunicações para o teatro de operações tendo em conta a NEP nº, de 10 de 

Dezembro. O posto de Comando Operacional mantém-se em contato permanente 

com a CMPC e CDOS via SMPC ou, em alternativa, via Presidente da CME. 

6) Caso sejam constituídos vários teatros de operações (TO), os COS dos mesmos 

serão responsáveis pelas comunicações desses TO. Nestes casos, os COS 

direcionam a informação ao Posto de Comando Operacional, o qual se articula 

com o SMPC (elemento de ligação com a CMPC) e CDOS. 

7) No Posto de Comando Operacional as ligações entre diferentes entidades (por 

exemplo entre corpos de bombeiros, GNR e PSP) poderão ser garantidas através 

de oficiais de ligação (metodologia que permitirá mitigar as dificuldades de 

comunicação entre os sistemas privados de radiocomunicações das várias 

entidades). 

8) As entidades com meios próprios deverão, caso se verifique útil, disponibilizar 

meios de comunicação portátil às entidades previstas no PMEPCE que mostrem 

ter dificuldades ao nível das comunicações. 

9) O fluxo de informação necessário às várias entidades intervenientes nas ações de 

socorro (fora dos TO) será assegurado pelos representantes presentes na CMPC. 

10) No caso de se verificar a necessidade de se evacuarem locais e proceder ao 

realojamento da população afetada em abrigo temporários ou em Zonas de 

Concentração Local, as comunicações poderão ser efetuadas através do serviço 

telefónico (fixo ou móvel) ou, caso se considere ser mais útil ou aquelas 

infraestruturas se encontrem danificadas, recorrendo á rede das forças de 

segurança destacadas para esses locais (equipamento rádio móvel).   

11) Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, deverão disponibilizar um 

relatório de situação onde conste eventuais áreas de cobertura afetada, níveis de 

saturação e tempos de reposição. Deverão ainda estar preparados para 

assegurar o restabelecimento e o reforço das comunicações telefónicas, garantir 

prioridades de acesso dos endereços correspondentes a serviços e entidades 

essenciais e colaborar na redução/eliminação do tráfego existente na(s) zona(s) 

de sinistro. 

12) Os operadores das redes comerciais, fixa e móvel, caso necessitem de 

maquinaria de apoio para o rápido restabelecimento das infraestruturas afetadas 

consideradas críticas para as operações de socorro, deverão indicá-lo á CMPC de 
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modo a que esta possa desencadear os necessários procedimentos para a 

mobilização dos mesmos.  

13) Em situação de acidente grave ou catástrofe, onde se verifique o dano ou 

destruição de importantes infraestruturas de apoio às comunicações, correndo-se 

o risco da troca de informações entre os elementos constituintes da CMPC se 

processar deficientemente, comprometendo a indispensável cadeia de comando, 

dever-se-á recorrer a meios provenientes de entidades privadas, como sejam, 

radioamadores, rádios locais e/ou estabelecimentos comerciais especializados em 

equipamentos de comunicação, de forma a reforçar a rede existente ou 

substituindo as inoperacionais. 

14) O pedido de auxílio a radioamadores licenciados poderá ser feito via telefónica 

ou presencial, ou através de comunicados emitidos pelos principais órgãos de 

comunicação, do qual se destacam as rádios locais. 

15) O acesso á REPC por parte dos serviços municipais de proteção civil, agentes de 

proteção civil, organismos e entidades de apoio está regulado pela NEP nº, de 10 

de Dezembro, da ANPC. 

16) Em caso de manifesta necessidade, a CMPC poderá recorrer a bolsa de 

voluntariado para serviço de estafeta, a utilizar como ligação. 
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4 – GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Mediante a ativação do PMEPC de Elvas, pela CMPC, a gestão da informação é feita da 

seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação periódica aos meios de comunicação social: 
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A gestão da informação compreende três níveis: a informação para a gestão dos 

teatros de operações, a informação necessária para a atividade da CMPC e a 

informação a divulgar á população. Toda a divulgação de informação tem como 

finalidade última possibilitar uma resposta mais adequada e eficaz em situações 

críticas e mitigar as consequências associadas a acidente grave ou catástrofe. A figura 

7 clarifica a articulação que será necessário garantir ao nível da gestão de informação. 

A gestão de informação entre as entidades que se encontram no(s) teatro(s) de 

operações será da responsabilidade do COS, o qual se articulará localmente com os 

vários agentes de proteção civil a atuar no teatro(s) de operações (TO), 

superiormente com o CDOS e a nível municipal com o SMPC e Presidente da Câmara 

Municipal (Diretor do PMEPCE). O COS apoiar-se-á na célula de Planeamento e 

Operações do Posto de Comando Operacional. Os dados a serem fornecidos ao COS 

deverão ser as solicitadas por este às entidades que entender necessárias. 

O Posto de Comando Operacional (coordenado pelo COS) deverá preparar relatórios 

imediatos e gerais de situação, sendo que deverá ser estabelecido entre este e a 

CMPC e/ou CDOS a periodicidade de entrega dos mesmos. Estes relatórios, dada a 

sua natureza, serão comunicados por via oral, podendo-se ainda recorrer ao envio de 

relatórios escritos.  

No que respeita á informação a disponibilizar á população, importa ter definido no 

PMEPCE os procedimentos que garantirão uma correta informação á população, no 

que respeita ao decorrer das operações, localização da população deslocada, 

procedimentos de autoproteção a adotar e comportamentos de cooperação com os 

agentes de proteção civil a cumprir. O Gabinete de Informação (da CME) é o órgão 

responsável, nas fases de emergência ou pré-emergência, pela recolha de preparação, 

com periodicidade previamente determinada (pelo Presidente da Câmara Municipal), 

de avisos e comunicados a distribuir às populações e comunicação social, e pela 

organização de conferências de imprensa.  
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Figura 7 – Organização da Gestão de informação do PMEPCE 
( Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 

 

4.1 Gestão de informação entre entidades atuantes nas operações 

4.1.1 ENTIDADE COORDENADORA 

Responsável - Comandante das Operações de Socorro 

Substituto – Uma vez que um Teatro de Operações terá sempre um Comandante das 

Operações de Socorro, o seu substituto deverá seguir a hierarquia definida na Diretiva 

Operacional nº1/2010 da ANPC. 

 

4.1.2 ENTIDADES INTERVENIENTES 

 Câmara Municipal de Elvas 
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-ANPC            -INEM 

-IM                -AFN 

-GNR            -ARH 

  -OUTRAS ENTIDADES 

 

CMPC 
(Comissão Municipal de 

Proteção Civil) 

GABINETE DE 
COMUNICAÇÃO 

E IMAGEM 

Proteção Civil) 

PRESIDENTE DA 

CME 

Relatórios 

imediatos 

e gerais de 

situação 

 

Outras 

informações/

solicitações  

 

TEATRO DE OPERAÇÕES 

 Informação dos meios 

utilizados 

 Avaliação de danos 

 Solicitações de meios e 

procedimentos 

 Informação do decorrer da 

situação 

 

REALOJADOS 

 Registos da população 

transferida para ZCL 

 

Conferência de 

imprensa 

Centro de 
informação á 

população 

atingida 

Comunicados á 

população e 

comunicação 

social 
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 GNR 

 PSP 

 Centro de Saúde de Elvas 

 INEM 

 Autoridade de Saúde do Município 

 Sapadores Florestais 

4.1.3 ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

 FEB 

 CDOS de Portalegre 

 Associação de Produtores Florestais do Distrito de Portalegre 

4.1.4 PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Recolher a informação necessária para os processos de tomada de decisão. 

 Analisar possíveis cenários e resultados de modelos de previsão. 

 Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio á decisão nas 

operações de emergência. 

 Assegurar a notificação e passagem de informação diferenciada às autoridades 

políticas, CDOS, agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio. 

4.1.5 INSTRUÇÕES ESPECIFICAS  

1. O CDOS é o responsável pela gestão da informação no Teatro das Operações. 

Caber-lhe-á transmitir ao Posto de Comando Operacional os pontos de situação 

necessários e solicitar meios de reforço, caso tal se justifique. 

2. Em cada Posto de Comando competirá á célula de Planeamento e Operações 

articular e avaliar a informação externa e interna (por exemplo, número de vitimas, 

área afetada, infraestruturas em risco de colapso, estradas intransitáveis e 

alternativas, locais de evacuação médica primária, estimativa de número de 

pessoas afetadas e de deslocados, etc.). Para tal deverá comunicar quer com 

agentes de proteção civil e organismos e entidades de apoio presentes no terreno, 

quer com o CDOS e CMPC através do SMPC. 

3. Cabe á Célula de Planeamento e Operações do Posto de Comando Operacional 

receber e processar toda a informação emanada dos escalões inferiores e do nível 

político, prestando aconselhamento nesta matéria ao responsável pelo Posto de 

comando (COS).  
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4. Os Relatórios Imediatos de situação poderão ser transmitidos pelo COS ao 

respetivo Posto de Comando por via escrita ou, excecionalmente, por via oral, 

passados posteriormente a escritos no mais curto espaço de tempo possível. Poderá 

ser usado como modelo tipo o previsto na secção III – Parte IV do PMEPCE para a 

atividade da CMPC. 

5.  Os relatórios gerais de situação serão da responsabilidade do COS, sendo que a 

sua periodicidade não deverá ser superior a 4 horas, salvo indicação expressa em 

contrário. 

6. Os COS poderão solicitar a qualquer entidade interveniente relatórios de situação 

especial, destinados a esclarecer aspetos específicos associados às operações de 

emergência. 

7. Os relatórios deverão, no mínimo, conter informação sobre o ponto de situação das 

operações em curso, forças empenhadas, vítimas humanas, danos em edifícios, 

vias de comunicação, redes e infraestruturas, avaliação de necessidade e 

perspetivas de evolução da situação de acidente grave ou catástrofe.  

8. A CMPC deverá integrar, periodicamente, os relatórios dos COS num relatório único, 

de modo a possuir uma perspetiva global dos danos sofridos e meios empenhados 

na área do concelho. Poderá, para tal, recorrer igualmente ao modelo tipo previsto 

na Secção III – Parte IV do PMEPCE. 

 

4.2 - GESTÃO DE INFORMAÇÃO ENTRE AS ENTIDADES INTERVENIENTES 
NO PMEPCE 

4.2.1 ENTIDADE COORDENADORA 

Responsável – Diretor do Plano – Presidente da Câmara Municipal de Elvas 

Substituto – Vice-presidente da Câmara Municipal 

4.2.2 - ENTIDADES INTERVENIENTES 
 Câmara Municipal de Elvas 

 Juntas de Freguesia 

 Corpo de Bombeiros de Elvas 

 GNR 

 PSP 

 Centro de saúde de Elvas 

 Autoridade de Saúde do Município 

 Sapadores Florestais 

 Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre 

 IPSS que atuam no concelho 

 Agrupamento de escolas do concelho 
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4.2.3 - ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Associação de Produtores Florestais do Distrito de Portalegre 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

 Corpo Nacional de Escutas 

 INAC 

 ARH do Guadiana 

 Instituto de Meteorologia 

 LNEC 

 CDOS de Portalegre 

4.2.4 - PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Assegurar a obtenção de pontos de situação junto dos agentes de proteção civil e 

outras entidades intervenientes. 

 Recolher e tratar informação necessária á perspetivação da evolução futura da 

situação de acidente grave ou catástrofe. 

 Analisar possíveis cenários e resultados de modelos de previsão. 

 Analisar dados ambientais e sociais relevantes para o apoio á decisão nas 

operações de emergência.  

 Assegurar a passagem de informação diferenciada às entidades intervenientes no 

PMEPCE, designadamente autoridades políticas, agentes de proteção civil e 

organismos e entidades de apoio. 

 Elaborar com periodicidade pré-definida pontos de situação gerais. 

 Analisar e tratar outras informações relevantes. 

4.2.5 - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

1. Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades de apoio que se 

encontrem no terreno (intervenientes) deverão enviar á CMPC, sempre que 

solicitado, pontos de situação escritos. Apenas em situações excecionais deverão 

ser enviadas á CMPC pontos de situação por via oral, ficando o Gabinete de 

Informação da CME responsável por passar a escrito as informações enviadas. 

2.  A periodicidade mínima dos pontos de situação a enviar pelos vários agentes de 

proteção civil e entidades e organismos intervenientes á CMPC deverá ser de 4 

horas. 

3. A CMPC reúne-se com uma periodicidade mínima de 4 horas para realização de 

briefings. 
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4. O SMPC ficará responsável por elaborar relatórios gerais e final de situação de 

acordo com o modelo presente na Secção III Parte IV do PMEPCE. 

5. O SMPC e os serviços técnicos da CME são responsáveis pela recolha e divulgação 

de informação necessária para os processos de tomada de decisão por parte da 

CMPC (por exemplo, estabilidade dos edifícios, localização de infraestruturas, dados 

meteorológicos, etc.).  

6. As informações a disponibilizar aos agentes de proteção civil e organismos e 

entidades de apoio serão realizadas pelos elementos de ligação presentes na CMPC, 

ou em alternativa pelo SMPC ou SMPC. 

7. A CMPC deverá solicitar e divulgar (através de informação disponibilizada pelo 

CDOS, agentes de proteção civil e entidades e organismos de apoio) informação 

relativa a estradas intransitáveis e alternativas, locais com infraestruturas em risco 

de colapso, locais com vítimas e locais onde se ativarão Zonas de Concentração 

Local, abrigos temporários e outras informações relevantes. 

8. A CMPC deverá atualizar a informação útil das entidades que embora ainda não se 

encontrem a participar nas ações de emergência, se encontrem em estado de 

prontidão. 

9.  As entidades de apoio eventual (instituto de Meteorologia, ICNF, ARH, LNEC, INAC) 

disponibilizam informação de carácter técnico considerada útil pelo Presidente da 

CME e COS no apoio á decisão, assim como, na gestão das operações de socorro. 

10. O COS e a CMPC mantêm ligação permanente com o CDOS. A CMPC mantém-se 

ainda em permanente ligação com o Ministro da Administração Interna, 

recorrendo aos meios de comunicação ao seu dispor. 

4.3 GESTÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA 

4.3.1 ENTIDADE COORDENADORA 

Responsável – Diretor do Plano – Presidente da Câmara Municipal de Elvas 

Substituto – Vice-Presidente da CME 

4.3.2 ENTIDADES INTERVENIENTES 

 Câmara Municipal de Elvas 

 Juntas de Freguesia 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

 GNR 

 PSP 

 Centro de Saúde de Elvas 

 Autoridade de Saúde do Município 
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 Sapadores Florestais 

 Hospital de Santa Luzia, Elvas 

4.3.3 ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Instituto de Segurança Social –Centro Distrital de Portalegre 

 IPSS que atuam no concelho 

 Agrupamento de escolas do concelho 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

 INAC 

 ARH do Guadiana 

 Instituto de Meteorologia 

 LNEC 

 Órgãos de comunicação social 

 CDOS de Portalegre 

4.3.4 PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Assegurar que a população é mantida informada de forma contínua, de modo a que 

possa adotar as instruções das autoridades e as medidas de autoproteção mais 

convenientes. 

 Assegurar a divulgação á população da informação disponível, incluindo números de 

telefone de contato (em particular, linhas da CME geridas pelo Gabinete de 

Informação), indicação de pontos de reunião ou centros de deslocados/assistência, 

listas de desaparecidos, mortos e feridos, locais de acesso interdito ou restrito e 

outras instruções consideradas necessárias. 

 Divulgar informação á população sobre locais de receção de donativos e locais para 

inscrição para serviço voluntário. 

 Garantir a ligação com os órgãos de comunicação social e preparar, com 

periodicidade determinada (inferior a 24h), comunicados a distribuir. 

 Organizar, preparar e realizar conferências de imprensa por determinação do 

Diretor do Plano. 

 Organizar visitas dos órgãos de comunicação social ao teatro de operações 

garantindo a sua receção e acompanhamento. 

 Garantir a articulação entre informações divulgadas pelo Diretor do PMEPCE e pela 

ANPC (CDOS ou CNOS). 
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4.3.5 INSTRUÇÕES ESPECIFICAS 

1. O Diretor do PMEPCE é o responsável pela definição dos conteúdos dos 

comunicados á comunicação social. 

2. A ligação em permanência do Diretor do PMEPC com o CDOS e Ministro da 

Administração Interna garante a uniformização da informação a disponibilizar aos 

órgãos de comunicação social. 

3. O Diretos do PMEPCE apoia-se no Gabinete de Informação da CME para 

preparação de conferências de imprensa, comunicados á comunicação social e na 

divulgação de informação á população através de meios próprios. 

4. As conferências de imprensa deverão ser efetuadas pelo Presidente da CME ou 

pelo Vice-Presidente, em sua representação. Em casos excecionais, poderá ser 

efetuado pelo SMPC. 

5. Os comunicados a distribuir pelos órgãos de informação deverão ter por base os 

modelos indicados na secção III – Parte IV do PMEPCE. A informação a 

disponibilizar deverá esclarecer a população sobre o evoluir da situação de 

acidente grave ou catástrofe e as ações que se estão a desenvolver para a 

resolução da mesma. Deverá ainda indicar-se os procedimentos de segurança, 

autoproteção e de ajuda às ações de socorro a serem seguidos pela população, 

bem como os locais de concentração local, números de telefone para obtenção de 

informação, locais de receção de donativos e de inscrição para o serviço de 

voluntariado. 

6. Os meios a utilizar para a divulgação de informação serão os órgãos de 

comunicação social (rádios e imprensa escrita), página de internet e linhas 

telefónicas da CME designadas para o efeito, viaturas equipadas com megafones e 

por via pessoal (agentes de proteção civil, SMPC, juntas de freguesia, entidades e 

organismos de apoio). 

7. As forças de segurança que atuam no concelho (GNR; PSP) informam a população 

presente nas áreas sob sua jurisdição sobre os locais para onde se deverão 

deslocar, as áreas interditas e procedimentos a adotar para facilitar as ações de 

socorro e salvamento em curso. 

8. A periodicidade das conferências de imprensa será definida pelo Diretor do 

PMEPCE, não devendo, contudo, ser superior a 24 horas. 

9.  As conferências de imprensa deverão ser realizadas no local de reunião da CMPC 

de modo a que o Diretor do PMEPCE não tenha que se deslocar propositadamente 

para o efeito. 

10. Os comunicados a disponibilizar pelo Gabinete de Informação da CME aos órgãos 

de comunicação social deverão ir sempre assinados pelo Presidente Municipal ou 

substituto.  
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11. A periodicidade dos comunicados será definida pelo Diretor do PMEPCE, devendo 

ser igual ou superior a uma hora e inferior a quatro horas (mesmo que não se 

tenham verificado alterações relativamente ao evoluir da situação). 

12. Cada elemento de ligação da CMPC (representante das várias entidades que 

integram a CMPC) deverá disponibilizar dados ao Gabinete de Informação da CME 

com uma periodicidade não superior a duas horas. 

13. Para além de comunicados a distribuir pela comunicação social (rádios e imprensa 

escrita), a Câmara Municipal, através do Gabinete de Informação da CME, deverá 

disponibilizar uma linha telefónica para prestar esclarecimentos á população, 

e colocar informação na sua página da internet (informação útil á população 

e aos órgãos de comunicação social). Este serviço terá por finalidade informar se a 

pessoa procurada consta dos registos de população alojada em Zonas de 

Concentração Local ou temporários, e indicar as ações de autoproteção e de 

colaboração com os agentes de proteção civil a adotar. 

14. O Gabinete de Informação da CME encontra-se em permanente ligação com a 

Autoridade de Saúde do município de modo a obter e centralizar toda a 

informação relativa á identificação e localização de feridos, promovendo os 

contatos entre familiares. 

15. O Gabinete de Informação da CME encontra-se me permanente ligação com o(s) 

elemento(s) responsável(eis) pela(s) Zona(s) de Concentração Local, de modo a 

compilar informação relativa á identificação das pessoas que foram deslocadas 

para aquelas instalações. 

16. O SMPC apoia tecnicamente a ação do Gabinete de Informação da CME. 

17. Os agentes de proteção civil que atuam no concelho poderão igualmente divulgar 

informação á população recorrendo aos meios próprios (megafones, por exemplo). 

18. As entidades de apoio eventual (Instituto de Meteorologia, ICNF, ARH, LNEC, 

INAC) disponibilizam informação de carácter técnico considerada útil pelo Diretor 

do Plano na preparação de informação a divulgar á população.   

 

 

 

 

 

 

 



PMEPC DE ELVAS – Parte III – ÁREAS DE INTERVENÇÃO    

MUNICÍPIO DE ELVAS                                                                                                      64 

 
Ativação do PMEPC 

 
 CMPC 

EVACUAÇÃO DE ÁREAS, LOCALIDADES OU 
EDIFICAÇÕES 

 
 Proposta pelo Comandante das Operações de Socorro; 
 Validada pela Autoridade Política de Proteção Civil; 

RESPONSABILIDADE 
 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (entidade coordenadora) – 
Evacuação de pessoas. 

 POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – Controlo do Trânsito. 
 EXÉRCITO – Evacuação de pessoas. 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DAS 
ZONAS DE 

CONCENTRAÇÃO LOCAL 
E DE IRRADIAÇÃO 

1. Praça da República 
2. Praça 25 de Abril 
3. Casa das Barcas 
4. Largo dos Combatentes 

ITINERÁRIOS DE 
EVACUAÇÃO 

 
 Mapa 1 
 Mapa 2 

ABRIGOS TEMPORÁRIOS: 
 Coliseu, Centro de 

Negócios Transfronteiriço. 
ABRIGOS E DE LONGA 
DURAÇÃO: 
 Hotel D. Luis, Hotel Brasa 

Hotel S. João de Deus. 

5 – PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 

 
 
  
 
  
 
  

 
 
  

 
 
 
  
  
 
 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tráfego rodoviário em redor do teatro de operações deve ser reencaminhado pelas 
Forças de Segurança, de modo a não interferir com a evacuação das pessoas nem 
com a mobilidade das Forças de Intervenção. 
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A ocorrência de acidentes graves ou catástrofes pode levar á necessidade de se 

proceder á evacuação de zonas, o que, por sua vez, poderá implicar a mobilização, 

alojamento e realojamento de populações em risco. Nestas situações, compete ao(s) 

COS, avaliar(em) os riscos associados á ocorrência e determinar a necessidade de se 

desencadearem os devidos procedimentos de evacuação. A evacuação é proposta 

pelo comandante das operações de socorro, validada ou aprovada pela 

autoridade política de proteção civil, isto é, pelo Presidente da Câmara 

Municipal e coordenada pelas forças de segurança. 

Em caso de extrema necessidade o COS poderá desencadear as ações de 

evacuação comunicando posteriormente, e no mais curto espaço de tempo 

possível, a decisão tomada ao Diretor do PMEPCE de modo a este 

desencadear os necessários procedimentos de realojamento (acionamento de 

transportes, de Zonas de Concentração Local e/ou de abrigos temporários). A 

nível operacional definem-se no PMEPCE dois níveis de evacuação: 

 a evacuação primária, que corresponde á retirada da população da zona em 

risco para um local de segurança nas imediações; 

 a evacuação secundária, que compreende o deslocamento da população 

afetada do local de segurança para instalações de abrigo, onde poderão 

garantir as suas necessidades básicas (alimento, agasalho e instalações 

sanitárias). 

Chama-se a atenção para o facto de poder acontecer que o local escolhido para a 

evacuação primária possuir condições para acolher a população por um período 

continuado, fazendo com que não seja necessária nova deslocação (evacuação 

secundária). O processo de evacuação, deverá ser feito de forma ordeira de modo a 

impedir situações de Pânico entre a população e garantir a rapidez e eficiência das 

operações.     

O concelho de Elvas tem previstas Zonas de Concentração Local (ZCL), que 

correspondem a locais de reunião e acolhimento das pessoas provenientes 

das zonas sinistradas, as quais, coincidem, sempre que possível, com estruturas 

fixas bem conhecidas como campos de futebol, pavilhões gimnodesportivos, praças 

públicas entre outras. Nestas zonas deverá ser realizada a identificação da população 

deslocada, através do preenchimento de uma ficha de registo. 

Nos casos em que se verifique a utilidade de proceder a uma evacuação primária (á 

qual se seguirá uma secundária), a população a deslocar será acolhida em locais de 

abrigo temporário (sem características que permitam a permanência da população por 

mais de 24 horas, como por exemplo Juntas de Freguesia ou largos de povoações), 

procedendo-se posteriormente a uma evacuação secundária para ZCL com melhores 

condições de acolhimento.  

Convém sublinhar que será boa prática evitar, na medida do possível, realojar a 

população em escolas (apenas se deverá recorrer aos pavilhões destas), uma vez que 

uma das prioridades das ações de emergência será precisamente proceder á sua 

operacionalização, de modo a poderem acolher a população escolar, e assim, permitir 

que os pais se encontrem disponíveis para as ações de emergência e/ou reabilitação. 
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Relativamente às ZCL importa ainda diferenciar as que darão resposta a emergências 

de pequena escala, onde será necessário garantir o alojamento temporário de um 

número relativamente reduzido de população, das que deverão ser usadas para 

acolher um elevado número de população deslocada. No primeiro caso deverá 

recorrer-se preferencialmente a empreendimentos turísticos e, no segundo, a 

pavilhões ou campos desportivos, ou mesmo grandes espaços abertos onde se 

organizarão campos de deslocados. 

Na figura 8 resumem-se, esquematicamente, os procedimentos de evacuação 

previstos para o concelho de Elvas. 

Após controlada a situação de acidente grave ou catástrofe, a população deslocada 

deverá ser reconduzida á sua área de residência ou para casa de familiares. Quando 

nenhuma dessas opções for possível deverá ponderar-se encaminhar a população 

deslocada para empreendimentos turísticos, ou prolongar a permanência nas 

mesmas, caso a população deslocada já se encontre nesse tipo de instalações. 

Importa esclarecer que para além da evacuação das áreas em risco há que considerar 

as evacuações médicas a serem coordenadas pelo INEM. Estas poderão igualmente 

compreender duas fases: uma primeira onde os feridos são deslocados para 

instalações de apoio temporário, como hospitais de campanha, e uma segunda, onde 

os feridos são transportados de locais de locais de apoio temporário para as unidades 

hospitalares finais. Estes procedimentos encontram-se definidos no ponto relativo aos 

serviços médicos e transporte de vítimas. 

Um elemento fundamental para garantir a máxima eficiência nos procedimentos de 

evacuação relaciona-se com a definição e utilização de itinerários de evacuação. Estes 

deverão garantir não só a máxima rapidez de deslocação das forças de socorro 

(agentes de proteção civil e entidades de apoio), como dar fortes garantias de se 

encontrarem desobstruídos de destroços ou viaturas. O acesso a estes itinerários 

deverá ser controlado pelas forças de segurança do concelho. 

Estas poderão ser auxiliadas pelas entidades de apoio, as quais deverão identificar as 

zonas que foram afetadas pelo fenómeno (destroços ou viaturas acidentadas) e 

informar as forças de segurança de modo a estas definirem percursos alternativos. 

Nos mapas 1 e 2, figuras 9 e 10 respetivamente, são identificados itinerários de 

evacuação da cidade de Elvas, bem como Abrigos de Longa Duração, Abrigos 

Temporários e Zonas de Concentração Local. 
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Figura 8 – Procedimentos de evacuação 
( Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 

 
 

EVACUAÇÃO SECUNDÁRIA 
Sempre que se verifique existirem locais 
que apresentam melhores condições para 

acolher a população deslocada 

OCORRÊNCIA OU 

IMINÊNCIA DE ACIDENTE 

GRAVE OU CATÁSTROFE 

DECISÃO DE EVACUAÇÃO 
(COS + Diretor do PMEPCE) 

EVACUAÇÃO EMEDIATA 
(Perigo iminente) 

EVACUAÇÃO PRIMÁRIA 
(ZCL ou abrigos 

temporários) 

EVACUAÇÃO SECUNDÁRIA 
Zonas de concentração local de 

grande escala: Pavilhões e 
recintos desportivos 

EVACUAÇÃO SECUNDÁRIA 
Zonas de concentração local de 

pequena escala: empreendimentos 
turísticos e similares 
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5.1 PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO 

5.1.1 ENTIDADE COORDENADORA 
 

Responsável – Forças de segurança (GNR E PSP) 

 

5.1.2 ENTIDADES INTERVENIENTES 

 Câmara Municipal de Elvas 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

 GNR 

 PSP 

5.1.3 ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Juntas de Freguesia 

 Centro de Saúde de Elvas 

 Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre 

 Agrupamento de escolas do concelho 

 Corpo Nacional de Escutas 

 Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Elvas) 

 Empreendimentos Turísticos 

 Empresas de Transporte de passageiros 

 Forças Armadas 

 IPSS que atuam no concelho 

 FEB 

 Restaurantes 

5.1.4 PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Orientar e coordenar as operações de movimentação das populações, 

designadamente as decorrentes das evacuações. 

 Difundir junto das populações recomendações de evacuação, diretamente ou 

por intermédio de megafone ou pessoalmente, ou através da comunicação 

social. 

 Ativar Zonas de Concentração Local (ZCL). 

 Definir itinerários primários de evacuação (IPE). 

 Garantir o controlo das vias de circulação de modo a não afetarem as 

movimentações das forças de intervenção e da população deslocada. 
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 Garantir rápida, ordeira e segura deslocação da população afetada. 

 Controlar o acesso às zonas afetadas, às ZCL e aos abrigos temporários. 

5.1.5 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

1. A evacuação deverá ser proposta pelo COS e validada pelo Diretor do PMEPCE. 

2. A orientação da evacuação e a coordenação da movimentação das populações é 

da responsabilidade das Forças de Segurança (nas zonas sob sua jurisdição). 

3. As Forças de Segurança apoiam-se no Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

e no SMPC. 

4. Após a definição das zonas a evacuar, o tráfego rodoviário externo deverá ser 

reencaminhado pelas Forças de Segurança, as quais poderão criar barreiras de 

encaminhamento de tráfego. 

5. O Posto de Comando Operacional, com o apoio da CME, elabora, com urgência 

máxima, um plano de evacuação do qual deverá constar a zona a evacuar, o 

tempo, dentro do qual a evacuação deve estar terminada, a estimativa do 

número de deslocados, o método de aviso á população, os meios de transporte 

para os deslocados, as instalações a serem usadas como abrigo temporário 

(locais seguros próximos da zona a evacuar) ou como ZCL (locais para 

acolhimento da população) e as vias através das quais a população deverá ser 

direcionada (IPE). 

6. A definição das ZCL a usar terá por base as instalações que encontram 

disponíveis operacionalmente para acolher a população deslocada e que melhor 

cumprem os requisitos necessários para garantir o seu bem-estar.   

7.  Deverá evitar-se recorrer a escolas (embora se possam recorrer às suas 

instalações desportivas) de modo a não impedir a sua operacionalização (uma 

das ações prioritárias será a operacionalização das escolas a permitir que os 

pais se encontrem disponíveis para apoiar as ações de 

emergência/reabilitação). 

8. Caso se opte por recintos a descoberto deverá garantir-se que existe o número 

suficiente de tendas para acolher a população deslocada. 

9. Nas evacuações primárias deverá recorrer-se apenas aos itinerários primários 

de evacuação definidos. Nas evacuações secundárias deverá recorrer-se 

preferencialmente aos itinerários primários de evacuação. 

10. As forças de segurança deverão fazer chegar ao local reboques para remover 

eventuais viaturas que se encontrem a obstruir os itinerários a recorrer na 

evacuação. 
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11. As forças de segurança procedem de imediato á constituição de um perímetro 

de segurança através do corte de trânsito e ao desimpedimento de vias que se 

encontrem obstruídas por viaturas (fazer imediatamente á chegada ao local 

levantamento dos acessos que apresentam constrangimentos). 

12. Informar a população da necessidade de evacuação recorrendo a megafones ou 

pessoalmente pelas forças de segurança presentes no local. 

13. As forças de segurança, apoiando-se no Corpo de Bombeiros Voluntários de 

Elvas deverão desencadear as operações de evacuação mantendo 

permanentemente atualizado o registo das habitações/ruas evacuadas. 

14. As entidades envolvidas no processo de evacuação deverão avisar a população 

para a necessidade de trazerem consigo a sua documentação e medicamentos. 

15. Disponibilizar meios de transporte para a população que não possua transporte 

próprio. As forças de segurança poderão solicitar apoio á CMPC. Caso as 

entidades que compõem a CMPC não possuam viaturas adequadas ou em 

número suficiente, a CME procede ao aluguer de viaturas de transporte 

recorrendo aos meios identificados no PMEPCE. 

16.  O Corpo dos Bombeiros Voluntários de Elvas e a CME garantem o esforço de 

remoção e salvaguarda de alguns bens pessoais da população deslocada cujas 

habitações se encontram em maior risco. 

17. Deverá, na medida do possível, reduzir-se ao mínimo número de ZCL de modo 

a evitar a replicação de emergências em pequena escala (transportes e 

dispositivos logísticos). Por outro lado, em situações de acidente grave ou 

catástrofe que envolvam evacuações de grande escala, a capacidade de 

pequenos núcleos de realojamento ficarão esgotadas, pelo que a melhor opção 

poderá passar pela criação de campos de deslocados. Estas infraestruturas, 

uma vez operacionalizadas, dispõem de capacidade para fornecer alimentos, 

agasalhos e condições de higiene para um elevado número de deslocados. 

18. As forças de segurança acompanham e escoltam a população ao longo do 

percurso de forma a garantir a manutenção da ordem na movimentação. Caso 

se considere necessário, deverão instalar-se Postos de Controlo de Tráfego 

(PCT) por parte das forças de segurança, ou Forças Armadas em caso de 

reforço, para que a zona afetada seja evacuada mais rapidamente. 

19. As forças de segurança acompanham e orientam a população que se desloque 

através de viaturas próprias para as ZCL (a utilização de viaturas próprias 

deverá ser restringida uma vez que dificultará o controlo do tráfego no Teatro 

das Operações e nos itinerários de evacuação). 

20. As forças de segurança indicam á população que possuiu viaturas próprias se o 

local para onde se pretendem dirigir (habitação de familiares ou amigos) poderá 
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ser alcançado em segurança (e através de que vias), ou se será mais prudente 

dirigirem-se para numa ZCL. 

21. Fazer chegar á zona a evacuar, como medida de precaução, uma equipa de 

emergência médica para prestar apoio a feridos resultantes da ocorrência ou da 

movimentação da população (possibilidade de atropelamentos devido ao pânico 

gerado). 

22. Proceder á desobstrução dos acessos á população a evacuar (caso existam). 

Caso verifique ser necessário, a CMPC mobilizará maquinaria para este efeito. 

23. As forças de segurança coordenam o controlo de acessos á zona sinistradas. 

24. Para cada ZCL a ser operacionalizada deverá ser definido pela CMPC o 

responsável pela mesma. Os responsáveis pela coordenação das ações de apoio 

á população nas ZCL deverão ser selecionados de entre o universo dos técnicos 

da Secção Sócio-Educativa, do ISS e das IPSS que atuam no concelho. 

25. Garantir a que o responsável de cada ZCL possui meios de comunicação em 

permanência com o Comandante Operacional Municipal (a CMPC deverá avaliar 

a disponibilidade de equipamentos de comunicação que deverão ser 

disponibilizados para o efeito). 

26. Fazer chegar á zona a evacuar ou às ZCL`s, equipas de identificação e de apoio 

a carências ou necessidades da população (alimentos, agasalhos, alojamento, 

apoio psicológico e médico) através do SMPC e das IPSS que atuam no 

concelho. 

27. Identificar os deslocados, através do preenchimento de uma ficha com listagem 

de apoios que cada pessoa recebeu (alimentos, agasalhos, alojamento, apoio 

psicológico e médico). Esta ação será realizada pelo técnico da entidade que 

ficar responsável pelo apoio logístico á população deslocada em cada ZCL (ISS, 

IPSS e CME). 

28. Garantir a ligação permanente entre as ZCL, os abrigos temporários e o 

Gabinete de Informação, de forma a facilitar a localização de pessoas e os 

contatos familiares (CMPC deverá avaliar a disponibilidade de equipamentos de 

comunicação que poderão ser disponibilizados para o efeito). 

29. A CMPC deverá organizar a lista de pessoal a contactar (por exemplo elementos 

das IPSS que atuam no concelho e/ou Cruz Vermelha Portuguesa – delegação 

de Elvas) para garantir as necessidades básicas da população deslocada 

(alimentação, agasalhos e higiene). Ter em especial atenção presença de 

crianças de colo, grávidas, deficientes e idosos. 

30. A CMPC deverá proceder á disponibilização de camas e/ou colchões. 
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Figura 9 – 
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Figura 10 
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6 – MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Em caso de acidente grave ou catástrofe, a segurança das operações de emergência e 

a manutenção da ordem pública é garantida pelas forças de segurança presentes no 

concelho. A resposta das forças de segurança variará mediante a natureza e efeitos 

previstos ou verificados do acidente grave ou catástrofe. As ações a desenvolver pelas 

forças de segurança poderão consistir no controlo do acesso ao teatro das operações, 

apoio às entidades responsáveis por cuidados médicos, apoio á população afetada, 

proteção de infraestruturas sensíveis, patrulhamento do concelho, e articulação com 

outros serviços de investigação criminal, ou mesmo entidades ligadas á área da 

segurança como empresas privadas de segurança. 

Os vários agentes e entidades previstas no âmbito do PMEPCE deverão atuar 

articuladamente de modo a alcançar determinados objetivos comuns, como a 

conservação do maior número de vidas, o impedimento do agravamento do desastre e 

a minimização de prejuízos. Seguidamente indicam-se as entidades responsáveis pela 

coordenação da manutenção da ordem pública, as entidades intervenientes, as 

prioridades de ação e os procedimentos e instruções de coordenação. 

 
 
  

  

  

  

  

 
    

  

  

  

    
    

  

  

  

    
    
  

- - 
  ,  

  

Ativação do  
PMEPC 

CMPC 

RESPONSABILIDADE 

 GUARDA NACIONAL REPUBLICANA 
 POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
 
  

EXÉRCITO (quando solicitado pelas forças de segurança) 

INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO ESPECÍFICAS 

do Concelho 

 LIMITAÇÃO DO  ACESSO A ZONAS DE SINISTRO E DE APOIO (GNR) 
 RECOLHER OBRIGATÓRIO NAS ZONAS EVACUADAS SMPC VISTA A EVITAR ROUBOS E PILHAGENS (GNR); 
 SEGURANÇA DAS INFRA ESTRUTURAS INDESPENSÁVEIS ÀS OPERAÇÕES DE PROTECÇÃO CIVIL (PSP)  Quartel dos Bombeiros,  

GNR e PSP, Paços  Armazéns Municipais, Coliseu, Centro de Negócios Transfronteiriço, Estádio Municipal de Atletismo. 
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6.1 PROCEDIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA 

6.1.1 ENTIDADE COORDENADORA  

 Forças de segurança (GNR,PSP) 

6.1.2 ENTIDADES INTERVENIENTES 

 GNR 

 PSP 

6.1.3 ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Câmara Municipal de Elvas 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 Exército 

6.1.4 PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Garantir a manutenção ou restauração da ordem pública em situações de 

distúrbio, pânico e tensões internas. 

 Controlar o acesso de pessoas e veículos ao Teatro de Operações. 

 Controlar acessos nos itinerários de socorro. 

 Proteger os bens pessoais, impedindo roubos e pilhagens. 

 Garantir a segurança de infraestruturas consideradas sensíveis ou 

indispensáveis às operações de proteção civil (tais como instalações de agentes 

de proteção civil, unidades de saúde ou Zonas de Concentração Local e os 

abrigos temporários de população deslocada). 

 Controlar e orientar o tráfego. 

 Controlar o acesso a zonas sinistradas. 

6.1.5 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

6.1.5.1 Segurança Pública 

1. A manutenção da ordem pública é competência primária das forças de 

segurança. 

2. As forças de segurança, para além de garantirem a segurança no(s) teatro(s) 

de operações, na deslocação das populações afetadas, nas Zonas de 

Concentração Local, nos locais de abrigo temporário e  noutras instalações 

consideradas sensíveis, deverão ter previstas ações de patrulhamento no 
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concelho, de modo a garantir a segurança da população (evitar alterações da 

ordem pública). 

3. As instalações sensíveis cuja segurança deverá ser assegurada pelas forças de 

segurança deverão ser a Câmara Municipal de Elvas, as instalações dos agentes 

de proteção civil (Centro de Saúde de Elvas, Tribunal, GNR, PSP, e dos BVE), as 

ZCL e outras que se considerem necessárias. O controlo destes locais será 

efetuado através de ações de patrulhamento móvel. 

4. A distribuição dos meios disponíveis nas forças de segurança do concelho pelas 

diferentes áreas de intervenção deverá ser comunicada á CMPC, de modo a que 

esta possa definir eventuais estratégias de supressão de carências (recurso a 

equipas de segurança privada, por exemplo). 

5. As forças de segurança deverão proteger as áreas e propriedades abandonadas 

e/ou que sofreram colapso, as quais podem estar sujeitas a saque ou outras 

atividades criminosas. 

6. As zonas contendo instalações comerciais ou industriais consideradas críticas 

deverão ser alvo de patrulhamento sempre que os meios do dispositivo 

operacional assim o permitam, sendo útil considerar o recurso a empresas 

privadas da especialidade. 

7. As forças de segurança deverão apoiar as ações de outros agentes de proteção 

civil quando solicitado e sempre que tenham disponibilidade para tal. 

8. As forças de segurança poderão pedir auxilio a outras entidades (como 

elementos do SMPC, por exemplo), para os auxiliarem em tarefas de vigilância 

e encaminhamento da população deslocada para ZCL. 

9. As forças de segurança controlam os acessos aos itinerários de socorro. 

10. As forças de segurança deverão proceder á desobstrução das vias de socorro 

que se encontrem condicionadas por viaturas mal parqueadas. 

11. As forças de segurança deverão ainda impedir agressões ambientais.  

12. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras auxilia os agentes de proteção civil 

sempre que estes solicitem e nas ações que envolvam população estrangeira. 

6.1.5.2 EXECUÇÃO DOS PERIMETROS DE SEGURANÇA (TEATRO DE 

OPERAÇÕES) 

1. Os teatros de operações serão vedados recorrendo, na medida do possível e 

onde se considerar pertinente, a barreiras físicas, com controlo de acessos por 

parte das forças de segurança territorialmente competentes. Recorrer-se-á 

igualmente a patrulhamento dos teatros de operações e condicionamento do 

trânsito local. 
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2. Os elementos das forças de segurança permitem o acesso ao teatro das 

operações de viaturas de emergência e de proteção civil (ANPC e SMPC) e a 

outras viaturas devidamente credenciadas. 

3. As forças de segurança garantem a segurança das pessoas e bens das zonas 

afetadas. 

4. As forças de segurança acompanham e controlam acesso ao Teatro de 

Operações por parte de órgãos de comunicação social. 
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Ativação do PMEPC 

 
 CMPC 

 

 
 

SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 

RESPONSABILIDADE 
 

 INEM (entidade coordenadora) 
 HOSPITAL DE ST.ª LUZIA 
 CENTRO DE SAÚDE DE ELVAS 

 CONSOANTE O SINISTRO, LOCALIZAR POSTOS DE TRIAGEM DE VÍTIMAS. ESTES DEVEM FICAR AO LADO DAS ZONAS DE 
ATERRAGEM; 

 COMPETE AO COMANDANTE DAS OPERAÇÕES DE SOCORRO IDENTIFICAR E INFORMAR A DIRECÇÃO DO PLANO SOBRE 
OS MEIOS COMPLEMENTARES PARA A TRIAGEM, ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E EVACUAÇÃO SECUNDÁRIA DE 
VÍTIMAS; 

 COMPETE À DIRECÇÃO DO PLANO A IDENTIFICAÇÃO DOS MEIOS E COORDENAR COM O INEM A LIGAÇÃO COM OS 
HOSPITAIS DE EVACUAÇÃO, PRESTANDO INFORMAÇÕES PERTINENTES SOBRE O TIPO DE OCORRÊNCIA E O NÚMERO 
POTENCIAL DE VÍTIMAS; 

 O INEM PODE TRATAR DE TODA A LOGÍSTICA DESCRITA ANTERIORMENTE, EM ESTREITA LIGAÇÃO COM O DIRECTOR 
DO PLANO. 

 
 

ZONAS DE                                                                                                                                                                              
ATERRAGEM (FREGUESIAS): 
                                                                                                                    
1.TERRUGEM, ST.ª EULÁLIA E 
VILA BOIM 

 CAMPO DE FUTEBOL 
2. VILA FERNANDO 

 ENTRADA DO MONTE DO 
PAÇO 

3. S.BRÁS E S. LOURENÇO 
 ELXADAI/ CENTRO HÍPICO 

4. BARBACENA 
 ENTRADA DA VILA, PELA 

EM 512 
5. S. VICENTE 

 AO LADO DAS ESCOLAS 
PRIMÁRIAS 

 

ZONAS DE ATERRAGEM 
(CIDADE):  
    
1. CENTRO HISTÓRICO DA 

CIDADE 
 PRAÇA DA REPÚBLICA 
 MUSEU MILITAR 

2. PERIFERIA DA CIDADE 
 PARQUE DA PIEDADE 
 ESTÁDIO DE ATLETISMO 

 

7 – SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 
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Relativamente aos Hospitais, existem mais dois, para além do Hospital de Elvas, são o 

Hospital de Évora e o Hospital de Portalegre. No outro lado da fronteira, e também a 

estrutura mais próxima de Elvas, existe o Hospital de Infanta Cristina em Badajoz 

(Espanha). Os contatos, em caso de evacuação, serão estabelecidos pela direção do 

Hospital local. 

 

De acordo com a Diretiva Operacional Nacional nº1/2010 da Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, o INEM coordena todas as atividades de saúde em ambiente 

pré-hospitalar, a triagem e evacuações médicas primárias (para zonas de 

triagem) e secundárias (para unidades de saúde), a referenciação e transporte para 

as unidades de saúde adequadas, bem como a montagem de Postos Médicos 

Avançados. 

Isto é, deverá verificar-se em caso de emergência uma forte articulação entre o INEM 

(a quem compete coordenar as ações de saúde em ambiente pré-hospitalar), a 

autoridade local de saúde e o Centro de Saúde de Elvas de modo a maximizar a 

eficiência das operações.  

No concelho de Elvas, no que diz respeito a serviços médicos, importa destacar o 

papel que o Hospital de Santa Luzia (hospital de referência para o concelho de Elvas), 

poderá prestar em situação de acidente grave ou catástrofe que envolvam um elevado 

número de vítimas. 

Para além dos meios do concelho, esta estrutura pode, em caso de necessidade, ser 

reforçada com postos de socorro e triagem montados pelo INEM, Forças Armadas, 

Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Elvas, articulando-se, em caso de 

necessidade, com Delegações vizinhas), em colaboração com o Centro de Saúde de 

Elvas e Delegado de Saúde. Desta forma será possível garantir uma assistência pré-

hospitalar á população afetada. 

A estrutura de saúde no concelho assenta no Centro de Saúde de Elvas, o qual conta 

com extensões nas freguesias de Varche, Barbacena, São Vicente, sendo que os 

meios materiais e humanos dos mesmos poderão prestar apoio em situação de 

acidente grave ou catástrofe (poderão apoiar as ações do INEM). Em caso de 

necessidade, os serviços de saúde pública poderão ser complementados por serviços 

de saúde privados e farmácias. 

No que respeita ao transporte de vítimas, esta atividade será igualmente 

coordenada pelo INEM, o qual recorrerá a meios próprios, podendo no entanto apoiar-

se nos meios de outras entidades, nomeadamente: Corpo de Bombeiros Voluntários 

de Elvas (e corpos de Bombeiros de concelhos vizinhos) e, eventualmente, as Forças 

Armadas e a Cruz Vermelha Portuguesa (delegação de Elvas). Todas estas entidades 

que operam a nível distrital e/ou municipal ficarão responsáveis por apoiar o INEM, 

quando solicitado, nas ações de serviços médicos e transportes de vítimas em caso de 

emergência. 
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O INEM deverá articular-se com o sistema nacional de proteção civil para acionar 

meios adicionais de apoio, nomeadamente através do CDOS, a nível distrital, ou 

através do SMPC a nível municipal. A figura 11 resume os procedimentos de 

evacuação médica previstos para o PMEPCE (saliente-se que nesta figura faz-se 

apenas referência a entidades intervenientes, não sendo mencionadas as de apoio 

eventual). 

Em caso de ativação do PMEPCE poderão verificar-se dois cenários: 

 Cenário 1- a magnitude do evento não obriga á criação de um posto de 

triagem, sendo os feridos deslocados diretamente do teatro de operações para 

unidades hospitalares (ação coordenada pelo INEM apoiando-se ou não nas 

estruturas de saúde do concelho). 

 Cenário 2 – o INEM, em coordenação com as Autoridades de Saúde do 

município, tem de criar postos de triagem (os quais poderão ser as instalações 

dos centros de saúde) para os encaminharem para as unidades de saúde mais 

indicadas os indivíduos que apresentem apenas ferimentos ligeiros e para 

estabilizar os feridos graves que posteriormente serão transportados (de acordo 

com a disponibilidade de meios) para as unidades hospitalares (evacuação 

médica secundária). 

O Mapa seguinte mostra a localização dos postos de triagem de vítimas. 
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Figura 11 – Procedimentos de Evacuação Médica 
(Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 
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7.1 PROCEDIMENTOS PARA SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTE DE 

DOENTES 
 

7.1.1 - ENTIDADE COORDENADORA 

 Responsável - INEM 

 Substituto – Autoridade de saúde concelhia 

7.1.2 - ENTIDADES INTERVENIENTES 

 INEM  

 Hospital de Santa Luzia 

 Centro de Saúde de Elvas 

 Autoridade de Saúde do Município 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

7.1.3 - ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Elvas 

 Forças Armadas 

7.1.4 - PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Garantir a prestação de cuidados médicos de emergência nas áreas atingidas, 

nomeadamente a triagem, estabilização e transporte das vítimas para as 

Unidades de Saúde. 

 Caso se verifique necessário, assegurar a montagem, organização e 

funcionamento de hospitais de campanha. 

 Implementar um sistema de registo de vítimas desde o Teatro de Operações 

até á Unidade de Saúde de destino. 

 Inventariar danos e perdas nas capacidades dos serviços de saúde, bem como 

das que se mantêm operacionais na Zona de Sinistro. 

 Organizar o fornecimento de recursos médicos. 

7.1.5 - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

1. Nos Teatros de Operações são posicionados meios móveis do INEM para o apoio 

imediato às ações de socorro. 
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2. A triagem primária, realizada no local afetado pelo acidente grave ou 

catástrofe, é competência do INEM e Corpo de Bombeiros envolvidos nas 

operações. 

3. O INEM e os BVE prestam os primeiros socorros às vítimas que se encontrem 

nas zonas afetadas pelo acidente grave ou catástrofe. 

4. O INEM determina os hospitais para onde deverão ser transportados os feridos 

ligeiros e graves. 

5. Caso o INEM verifique necessidade de ativar uma zona de triagem, deverá ter 

em consideração os meios disponíveis no concelho, articulando-se para tal com 

a Autoridade de Saúde do município. 

6. As forças de segurança do concelho controlam o acesso e garantem a 

segurança dos postos de triagem. 

7. A localização das zonas de triagem é feita pelo INEM apoiando-se nas restantes 

entidades de saúde do concelho, devendo encontrar-se tão perto quanto 

possível das zonas mais afetadas, respeitando as necessárias distâncias de 

segurança. 

8. No concelho de Elvas não existem áreas com um nível de risco que justifique a 

definição a priori de zonas de triagem. No entanto, será uma boa prática 

considerar para colocação de postos de triagem, zonas próximas do sinistro que 

sejam amplas, planas e de fácil acesso, como campos de futebol. 

9. As instalações do Centro de Saúde e suas extensões poderão igualmente ser 

usadas para ações de triagem de feridos, nas situações em que o acidente 

grave tenha ocorrido na proximidade da cidade de Elvas. 

10. A triagem multivítimas deverá basear-se na metodologia START sempre que a 

zona afetada apresente um número muito elevado de vítimas (superior a 20). 

11. As Forças Armadas colaboram, na medida das suas possibilidades, na prestação 

de cuidados de saúde de emergência. 

12. O INEM, apoiando-se nas unidades de saúde locais, deverá garantir o registo de 

vítimas desde o teatro das operações, passando pelas eventuais zonas de 

triagem até às unidades hospitalares. 

13. A autoridade de saúde, em articulação com o INEM, Centro de Saúde de Elvas e 

Hospital de Santa Luzia, deverá inventariar, convocar, reunir e distribuir o 

pessoal dos Serviços de Saúde, nas suas diversas categorias, de forma a 

reforçar e/ou garantir o funcionamento dos Serviços temporários ou 

permanentes. 
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14. As estruturas de saúde poderão recorrer a entidades de apoio como Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Elvas. 

15. O transporte de vítimas é coordenado pelo INEM, o qual recorre a meios 

próprios, podendo no entanto apoiar-se nos meios de outras entidades, 

nomeadamente: o Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas (e Corpos de 

Bombeiros de concelhos vizinhos), e ainda na Cruz Vermelha Portuguesa 

(Delegação de Elvas) e nas Forças Armadas. 

16. O INEM deverá articular-se com o sistema nacional de proteção civil para 

acionar meios adicionais de apoio (essencialmente, meios de ação médica e de 

transportes de vitimas), nomeadamente através do CDOS, a nível distrital, e 

através da CMPC a nível municipal. 

17. O transporte da população que apresente ferimentos ligeiros ou que se 

encontre ilesa é coordenado pela CMPC (transporte para respetivas residências 

ou para Zonas de Concentração Local; ver procedimentos de evacuação). 

18.  O INEM e as estruturas de saúde do concelho procedem ao registo dos 

sinistrados atendidos e mantêm-nos permanentemente atualizados. Esta 

informação deverá ser disponibilizada ao Diretor do PMEPCE. 

19. Caso o INEM se encontre impossibilitado de fazer chegar ao concelho equipas 

de emergência médica, as ações previstas para aquela entidade são assumidas 

pelos serviços de saúde do concelho (centro de saúde de Elvas e Hospital de 

Santa Luzia) em articulação com a autoridade de saúde local. 

20. As necessidades básicas das pessoas que se encontram ao cuidado das 

estruturas de saúde (água, alimentação, cuidados sanitários, etc.) são da 

responsabilidade das respetivas entidades. Estas poderão pedir apoio nesta 

matéria ao Diretos do PMEPCE. 

21. Caso mostre ser necessário, a autoridade de Saúde do Município, em 

articulação com a CMPC, deverá mobilizar as farmácias para o apoio e auxilio às 

atividades de assistência médica. 

22. As entidades responsáveis pela prestação de cuidados médicos á população 

estabelecem e coordenam as ações que visem o controlo de doenças 

transmissíveis. 

23. A autoridade de saúde deverá recorrer aos meios disponíveis através da CMPC 

para difundir junto das populações, caso seja considerado necessário, 

recomendações de carácter sanitário (ver gestão da informação). 
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7.1.6 - SERVIÇOS DE SAÚDE PARA AS FORÇAS DE 

INTERVENÇÃO 

1. Em caso de acidente, os elementos envolvidos nas ações de socorro recorrerão 

às equipas do INEM presentes no teatro de operações. 

2. Caso a dimensão da situação assim o exija, e se verifique disponibilidade 

operacional para tal, caberá ao INEM criar postos de triagem e socorro, os quais 

prestarão os primeiros socorros á população afetada e a elementos das forças 

de intervenção. 

3. A CMPC deverá verificar disponibilidade da Cruz Vermelha Portuguesa 

(delegação de Elvas) e outras IPSS do concelho para disponibilizarem na Zona 

de Concentração e Reserva do Teatro de Operações serviços de cuidados 

médicos para pequenos ferimentos que não necessitem de apoio hospitalar. 

4. As estruturas previstas nos dois pontos anteriores poderão ser reforçadas por 

infraestruturas privadas ou militares, mediante as necessidades e 

disponibilidades verificadas, em articulação com a CMPC. 

5. Em caso de ferimentos graves deverá recorrer-se á rede de saúde existente e á 

rede hospitalar de concelhos vizinhos. 

7.1.7 - ACOMPANHAMENTO MÉDICO DA POPULAÇÃO 

DESLOCADA 

1. Solicitar á Autoridade de Saúde do município para garantir o acompanhamento 

clínico da população deslocada. 

2. Solicitar á Autoridade de Saúde do município para avaliar a necessidade de se 

prestar apoio psicológico á população deslocada, principalmente aos elementos 

mais jovens, idosos, deficientes e no caso de terem ocorrido vítimas mortais, a 

elementos que perderam familiares. Os psicólogos necessários para esta tarefa 

serão disponibilizados pelo INEM e Instituto de Segurança Social. 

3. A distribuição de medicamentos pela população deslocada será responsabilidade 

da Autoridade de Saúde do município, coordenando-se com a CMPC. 

4. Em caso de necessidade, a Autoridade de Saúde poderá solicitar á Câmara 

Municipal de Elvas para suportar parte dos custos associados a esta tarefa.  

7.2 APOIO PSICOLÓGICO 

O apoio psicológico poderá ser prestado tanto a vítimas como a familiares das 

mesmas ou a agentes de proteção civil, organismos e entidades de apoio envolvidos 

nas ações de emergência. O apoio psicológico prestado por psicólogos, sendo que 

numa primeira fase das ações deverão ser coordenadas pelo INEM e no Instituto de 
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Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre para as ações de apoio continuado. 

Para além da disponibilização de psicólogos deverá estar prevista a atuação de 

párocos e representantes de outras religiões. 

De seguida identificam-se os procedimentos a serem implementados de modo a se 

prestar o apoio necessário á população e a elementos intervenientes nas ações de 

emergência. 

7.2.1 ENTIDADE COORDENADORA 
 

 Responsável (apoio imediato) – INEM 

 Substituto (apoio imediato) – Câmara Municipal de Elvas 

 Responsável (apoio de continuidade) - Instituto de Segurança Social – 

Centro distrital de Portalegre 

 Substituto (apoio de continuidade) – Câmara Municipal de Elvas 

7.2.2 ENTIDADES INTERVENIENTES 
 

 INEM 

 Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre 

 Câmara Municipal de Elvas 

 Hospital de Santa Luzia 

7.2.3 ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 
 

 IPSS que atuam no concelho 

 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Elvas 

 Párocos e representantes de outras religiões 

7.2.4 PRIORIDADES DE AÇÃO 
 

 Assegurar o apoio psicológico imediato a prestar às vítimas e seus familiares. 

 Assegurar o apoio psicológico aos agentes de proteção civil e aos organismos e 

entidades de apoio que intervieram nas operações de emergência. 

 Assegurar o apoio psicológico de continuidade á população presente nas ZCL e 

nos abrigos temporários. 

 Em caso de necessidade acionar zonas de acolhimento dedicadas em exclusivo 

a prestar apoio psicológico às vítimas. 
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7.2.5 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
 

1. O INEM é a entidade responsável por prestar o apoio psicológico imediato às 

vítimas, apoiando-se posteriormente no Instituto de Segurança Social para 

prestar apoio psicológico nas ZCL e nos abrigos temporários. O apoio 

psicológico de continuidade é responsabilidade do Instituto de Segurança 

Social. 

2. O apoio psicológico às vítimas e seus familiares, assim como aos familiares das 

vítimas mortais aquando da entrega dos cadáveres, será realizado nas ZCL e 

nos abrigos temporários ou em instalações próprias ativadas para o efeito. 

3. O apoio psicológico aos agentes de proteção civil, organismos e entidades de 

apoio envolvidas nas ações de emergência é responsabilidade primária das 

respetivas entidades. Em caso de insuficiência, ou ausência de meios, este será 

garantido por psicólogos disponibilizados pelo Instituto de Segurança Social em 

instalações apropriadas para o efeito. 

4. As ações de apoio psicológico para os agentes de proteção civil, organismos e 

entidades de apoio envolvidos nas operações de emergência serão efetuados 

após controlada a situação de acidente grave ou catástrofe. 

5. Os agentes de proteção civil e os organismos e entidades que disponham de 

psicólogos disponíveis para apoiar o INEM deverão indicá-lo. 

6. O apoio psicológico de continuidade a realizar principalmente nas Zonas de 

Concentração Local e nos abrigos temporários, é coordenado pelo Instituto de 

Segurança Social, podendo este ser apoiado por psicólogos das IPSS que atuam 

no concelho e Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação de Elvas). O apoio 

prolonga-se pela fase de reabilitação (pós-emergência). 

7. Os párocos e representantes de outras religiões apoiam as ações de apoio 

psicológico coordenadas pelo INEM e Instituto de Segurança Social. 

8. Deverá estar prevista a atuação de psicólogos ao serviço do INEM ou Instituto 

de Segurança Social nos principais locais de culto do concelho para apoiar 

familiares das vítimas. 
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Ativação do 

PMEPC 
 

 CMPC 

RESPONSABILIDADE 
 CBV DE ELVAS 
 INEM 
 GNR (Quando solicitado) 
 PSP (Quando solicitado) 
 CVP 
  RC3 (Quando solicitado) 

 
 Forças mais próximas do local da ocorrência ou que apresente missão específica mais adequada; 
 A transferência de comando, por motivos de ampliação ou redução do teatro de operações, deve 
ser precedida de um “briefing” para o próximo comandante e uma notificação a todo o pessoal 
informando que a mudança de comando está a ter lugar. 

Segundo o SIOPS: 
1. O chefe da primeira equipa de intervenção assume a função de comandante das operações de socorro; 
2. Deve avaliar a situação e identificar o tipo de ocorrência, o local e a extensão da mesma, assim como o número 

potencial de vítimas e os meios de reforço necessários; 
3. Informar o seu centro de operações e ter em conta o disposto na tabela de gravidade constante na Diretiva 

Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007 (residual, reduzida, moderada, acentuada, crítica); 
Cabe ao diretor do plano, em articulação com o comandante das operações de socorro, decidir o fim da fase de emergência, 
quando estiverem completadas todas as necessidades relativas à supressão da ocorrência, dando início a fase de reabilitação. 

 

Instruções de Coordenação: 
 Socorro – CBV, CVP; 
 Salvamento – INEM. 

 

8 – SOCORRO E SALVAMENTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Prioridades de ação: 
1. Salvar pessoas; 
2. Salvar bens. 
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Figura 12 – Organização das entidades responsáveis pelas ações de Socorro e salvamento 

                                          (Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 

 
No concelho de Elvas, as entidades existentes para dar resposta a operações de 

socorro e salvamento são: Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas, GNR, PSP, Cruz 

Vermelha Portuguesa e INEM. 

 

Seguidamente são apresentados os procedimentos para o socorro e salvamento.   

 

8.1 ENTIDADE COORDENADORA 

 Responsável – Comandante das Operações de Socorro 

 Substituto – O substituto do Serviço Municipal de Proteção Civil será definido 

de acordo com o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. 

8.2 ENTIDADES INTERVENIENTES 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

 GNR 

 PSP 

 INEM 

ACÇÕES DE SOCORRO E SALVAMENTO NO 

TEATRO DE OPERAÇÕES 

ACÇÕES DE BUSCA, RESGATE E SOCORRO 

Coordenadas pelo COS recorrendo a: 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas e 

INEM 

 

Apoio 
Eventual 

Equipas Cinotécnicas 

da GNR 
 

Meios da CMPC 

FEB 

Forças Armadas 

CVP 

Centro de Saúde 

Hospital Santa Luzia 

COS 

CDOS 

CMPC 
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8.3 ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 

 Câmara Municipal de Elvas (SMPC e Divisão de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos) 

 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Elvas 

 Forças Armadas 

 Centro de Saúde de Elvas 

 Hospital de Santa Luzia 

 FEB 

 CDOS de Portalegre 

8.4 PRIORIDADES DE AÇÃO 

 Definir áreas afetadas onde deverão ser desencadeadas ações de busca e 

salvamento, tendo em conta as informações disponíveis quanto ao potencial de 

vítimas e de sobreviventes. 

 Assegurar a minimização de perdas de vidas, através da ação concertada entra 

as entidades intervenientes nas ações de busca, socorro e salvamento. 

 Assegurar a coordenação das operações de desencarceramento de vítimas. 

 Assegurar as operações de socorro, assistência a feridos e evacuações médicas 

e da população deslocada. 

 Proceder á extinção e/ou controle de incêndios decorrentes do acidente grave 

ou catástrofe, dando prioridade aos que poderão gerar um maior número de 

feridos. 

 Supervisionar e enquadrar operacionalmente equipas de salvamento de 

entidades de apoio. 

 Colaborar na determinação de danos e perdas. 

 Proceder á estabilização de edifícios (escoramento de estruturas, entre outros 

procedimentos), a demolições de emergência, á contenção de fugas e derrames 

e ao combate de incêndios. 
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8.5 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 

1. O chefe da primeira entidade que chegar ao local deverá, segundo o artigo 

12º do Decreto-Lei nº134/2006, de 25 de Julho, assumir o comando das 

operações, avaliar a situação e identificar o tipo de ocorrência, extensão, 

número potencial de vítimas e meios de reforço necessários. 

2. A transferência de comando dar-se-á sempre que a natureza do evento exija 

a ampliação ou contração da organização. De forma mais simplificada, poder-

se-á dizer que o comando das operações mudará sempre que a 

responsabilidade primária de gestão do incidente muda entre entidades, 

quando o incidente se torna mais ou menos complexo ou quando se verifica a 

rotatividade normal de pessoas. 

3. Sempre que se verificar a mudança de comando deverá ser realizado um 

briefing ao próximo Comandante e informar todos os agentes de proteção 

civil intervenientes nas operações de emergência relativamente á mudança de 

comando efetuada. 

4. Os BVE asseguram primariamente as operações de busca, salvamento e 

combate a incêndios. 

5. Os BVE são responsáveis pelo desencarceramento de vítimas recorrendo a 

meios próprios e a meios da Câmara Municipal (solicitados pelo COS á CMPC). 

6. As forças de segurança (GNR e PSP) participam primeiramente nas operações 

que se desenvolvem nas respetivas áreas de atuação, podendo atuar em 

regime de complementaridade em outras, como ações de busca e 

salvamento. 

7. A GNR recorre a equipas cinotécnicas sempre que tal mostre ser necessário e 

possível. 

8. O INEM assume as suas valências de socorro e salvamento após o resgate 

das vítimas das zonas afetadas. Caberá ao INEM articular-se com as 

estruturas de saúde locais através da autoridade de saúde do concelho. 

9. Caso o INEM não se encontre disponível, as ações de saúde serão 

desenvolvidas pelos serviços de saúde disponíveis no concelho (Centro de 

Saúde de Elvas e Hospital de Santa Luzia). 

10.  No que respeita á prestação de cuidados médicos e transporte de vítimas 

aplica-se o definido para a área de Intervenção de Serviços Médicos e 

Transporte de Vítimas. 

11. No que respeita a procedimentos de mortuária, aplicam-se os procedimentos 

previstos para a área de Intervenção de Serviços Mortuários. 
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12. O centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo assume a 

coordenação das operações de busca e salvamento associados a acidente 

envolvendo aeronaves. 

13. As Forças Armadas participam nas operações de busca e salvamento na 

medida das suas capacidades e disponibilidades e caso o seu apoio tenha sido 

solicitado. 

14. As forças de segurança escoltam e acompanham as equipas da comunicação 

social que se encontrem no(s) teatro(s) de operações. 

15. O COS mantém-se permanentemente em contato com o Diretor do PMEPCE. 

16. Os COS propõem á CMPC trabalhos de demolição ou de estabilização de 

infraestruturas. 

17. As forças de segurança deslocam para a Zona de Concentração e Reserva do 

Teatro de Operações viaturas de reboque para se proceder ao rápido 

desimpedimento de vias, caso se verifique necessário. Em caso de 

necessidade as forças de segurança poderão pedir apoio nesta tarefa á CMPC. 

18. A CME, coordenando-se com o(s) COS e sempre que tal faça sentido, deverá 

enviar de forma célere para a Zona de Concentração e Reserva do Teatro de 

Operações maquinaria pesada para auxiliar em eventuais ações de remoções 

de destroços. 

19. Os serviços técnicos da CME divulgam ao(s) COS informação de carácter 

técnico útil para a definição de estratégias de intervenção no(s) teatro(s) de 

operações.  

20. Os serviços técnicos da CME (Divisão de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos), em coordenação com o(s) COS, avaliam os danos sofridos em 

edifícios, depósitos de combustíveis líquidos e gasosos, e noutras 

infraestruturas. 

21.  Os serviços técnicos da CME (Divisão de Obras Municipais e Serviços 

Urbanos), em articulação com o Diretor do PMEPCE, apoiam o COS nas ações 

de estabilização, demolição ou desativação de infraestruturas. 

22. Os serviços técnicos da CME (Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos) 

deverão auxiliar a CMPC na definição das medidas de emergência a 

desenvolver nas áreas afetadas (estabilização de edifícios e demolições de 

emergência a desenvolver nas áreas afetadas (estabilização de edifícios e 

demolições de emergência, desativação de depósitos de combustíveis líquidos 

e gasosos, etc.). 

23. A FEB poderá dar apoio ao(s) COS em matéria de proteção e socorro 

especializados, nomeadamente, em incêndios florestais e estruturais, 
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matérias perigosas, salvamento e resgate, desencarceramento, escoramentos 

e operações específicas. A FEB articula-se, no cumprimento das missões de 

intervenção no âmbito do DIOPS, a nível distrital com o CDOS e no local da 

ocorrência com o COS. Ou seja, a sua intervenção no PMEPCE ocorrerá 

sempre que for solicitado apoio ao CDOS de Portalegre. 
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Ativação do 

PMEPC 
 

 CMPC 

SERVIÇOS 
MORTUÁRIOS 

RESPONSABILIDADE 
 

 GNR 
 PSP 
 TRIBUNAL 
 AUTORIDADE DE SAÚDE 

 INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 

 

 Recolha e reunião de vítimas mortais – GNR e PSP; 

 Instalações de morgues provisórias (CNT, Coliseu, Pavilhão Gimnodesportivo de 

Elvas) – GNR e PSP; 

 Sepultamento de emergência – Autoridade de Saúde; 

 Autópsias, investigação e identificação de cadáveres – Instituto de Medicina Legal e 

Tribunal.  

 

9 – SERVIÇOS MORTUÁRIOS 
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Em situações cujo número de mortos não atinja valores elevado, as vítimas mortais 

deverão ser transportadas para a morgue do Hospital de Santa Luzia. Caso os 

acidentes graves ou catástrofes originem um elevado número de mortos6, 

estes deverão ser reunidos em locais previamente estabelecidos, dando-se 

preferência a estruturas fixas temporárias (pavilhões desportivos, parques 

de estacionamento cobertos e armazéns), com as seguintes características: 

 Fáceis de limpar; 

 Em zonas planas e em espaços abertos; 

 Com boa drenagem; 

 Com ventilação natural; 

 Com disponibilidade de água corrente; 

 Com disponibilidade de eletricidade; 

 Com comunicações; 

 Com boas acessibilidades. 

Nos casos em que se preveja a possibilidade de os cadáveres não poderem ser 

transportados para as morgues durante um determinado período de dias (dependendo 

das condições meteorológicas), poderá recorrer-se a locais de reunião de mortos, 

nomeadamente, pavilhões desportivos. 

Em situações extremas os cadáveres poderão ainda ser sepultados nos cemitérios do 

concelho sem terem sido identificados, procedendo-se posteriormente á sua 

exumação e enterro definitivo, ou em caso de reduzida capacidade dos cemitérios 

recorrer-se a um local para sepultamentos de emergência. 

Estas ações caberão às forças de segurança e á Autoridade de Saúde do 

Município que se articula com o Ministério Público e Instituto de Medicina Legal, de 

modo a preservar todas as provas necessárias para determinar as causas dos óbitos, 

solicitando os meios considerados necessários á CME. 

 

 

  

  

 

                                       
6 Por elevado número de vítimas entende-se um número tal que justifique a necessidade de se 

recorrer a meios adicionais de mortuária. Este valor encontra-se portanto dependente, da 

possibilidade da entidade que normalmente acolhe cadáveres (Hospital de Santa Luzia) poder 

de facto fazê-lo face ás consequências do acidente grave ou catástrofe (acolhimento de 

cadáveres de outros concelhos, por exemplo). 
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Figura 13 - Organização funcional dos serviços mortuários 

(Adaptado de PMEPC de Proença-a-Nova) 

 

Seguidamente são apresentados os procedimentos para os serviços mortuários. 

9.1 ENTIDADE COORDENADORA 
 

 Responsável – Ministério Público (em ligação permanente com o Instituto de 

Medicina Legal) 

 Substituto – em caso de extrema necessidade serão as forças de segurança 

presentes no concelho a assumir a coordenação desta tarefa – GNR e PSP 

 

CDOS 

MINISTÉRIO PÚBLICO, 
POLÍCIA JUDICIÁRIA  

E INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL 

CMPC 

BAIXO 
Número de 

Vítimas Mortais 

ELEVADO 
Número de 

Vítimas Mortais 
 

 

Morgue do 

Hospital de 

Santa Luzia 

 

Sepultamento 

de emergência 

 

Morgue do 

Hospital de 

Santa Luzia 

Outras 

Instalações com 
as condições 

necessárias 
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9.2 ENTIDADES INTERVENIENTES 
 

 GNR 

 PSP 

 Autoridade de Saúde do Município 

 Hospital de Santa Luzia 

 Instituto Nacional de Medicina Legal 

 Policia Judiciária 

 Ministério Público 

9.3 ENTIDADES DE APOIO EVENTUAL 
 

 Corpo de Bombeiros Voluntários de Elvas 

 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Elvas 

 Forças Armadas 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 Instituto de Registos de Notariado – Ministério da Justiça 

 Centro de Saúde de Elvas 

9.4 PRIORIDADES DE AÇÃO 
 

 Assegurar o correto tratamento dos cadáveres, conforme os procedimentos 

operacionais previstos pelas forças de segurança. 

 Definir zonas de reunião de mortos. 

 Garantir a eficiência das operações de recolha de informações que permitam 

proceder á identificação dos cadáveres. 

 Assegurar a presença das Forças de Segurança nos locais onde decorrem 

operações de mortuária de forma a garantir a manutenção de perímetros de 

segurança. 

 Assegurar a integridade das zonas onde foram referenciados e escolhidos 

cadáveres com vista a garantir a preservação de provas, a análise e recolha das 

mesmas. 

 Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres. 

 Garantir uma correta tramitação processual de entrega dos corpos 

identificados. 
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9.5 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
 

1. As ações de mortuária exigem a presença de elementos das forças de 

segurança e de um médico (o qual poderá ser designado pela Autoridade de 

Saúde do Município). 

2. Os médicos envolvidos nas ações de mortuária verificam os óbitos dos corpos 

encontrados sem sinais de vida e procede á respetiva etiquetagem em 

colaboração com elementos da Polícia Judiciária ou, em alternativa, das forças 

de segurança presentes no local. Caso sejam detetados indícios de crime, o 

oficial mais graduado da força de segurança presente no local poderá solicitar 

exame por perito médico-legal, antes da remoção do cadáver. 

3. A autorização de remoção de cadáveres, ou partes de cadáveres, do local onde 

foram inspecionados até uma zona de reunião de mortos, exista ou não 

suspeita de crime, cabe ao Ministério Público e é solicitada pelo responsável 

pelas forças de segurança presentes no local. 

4. A autorização do Ministério Público para remoção de cadáveres é transmitida 

mediante a identificação do elemento policial da força de segurança presente no 

local, dia, hora e local da remoção, conferência do número total de cadáveres 

ou partes de cadáveres cuja remoção se solicita, com menção do número 

identificados daqueles em relação aos quais haja suspeita de crime. 

5. Em casos excecionais, em esteja em causa a saúde pública, os cadáveres 

deverão ser removidos da zona afetada pelos agentes de proteção civil em 

articulação com a autoridade de saúde local e Presidente da Câmara Municipal 

de Elvas. 

6. A remoção e transporte dos cadáveres são promovidos pelas forças de 

segurança disponíveis, as quais se poderão apoiar em caso de necessidade nas 

viaturas disponíveis nos BVE e outras entidades competentes para o efeito, 

como por exemplo CVP (Delegação de Elvas), ou Forças Armadas. Os 

cadáveres, ou parte de cadáveres, deverão encontrar-se devidamente 

etiquetados e acondicionados em sacos apropriados para o efeito, também 

estes devidamente etiquetados. 

7. Os cadáveres presentes em Zonas de receção de mortos são posteriormente 

transportados (assim que exista capacidade operacional para tal) para 

instalações do Instituto Nacional de Medicina Legal para realização de autópsia 

médico-legal e demais procedimentos tendentes á identificação, 

estabelecimento de causa de morte e subsequente destino do corpo ou partes 

do mesmo. 

8. Em caso de necessidade, poderão ser disponibilizadas instalações no concelho 

para realização das autópsias por parte do Instituto de Medicina Legal. Estes 

locais serão indicados pela Autoridade de Saúde do município (que se encontra 
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em permanente ligação com a CMPC), analisados pelos elementos do Instituto 

Nacional de Medicina Legal e disponibilizados via CMPC. 

9. A CMPC é responsável por disponibilizar ao Instituto Nacional de Medicina Legal 

todos os meios por este solicitado, como iluminação, macas com rodas, mesas 

de trabalho, sacos de transporte de cadáveres, pontos de água e de energia. 

10.A identificação de cadáveres resulta exclusivamente de técnicas médico-legais e 

policiais, registadas em formulários próprios. 

11.A identificação das vítimas deverá ser imediatamente disponibilizada às forças 

de segurança do concelho as quais procederão ao cruzamento desta informação 

com a lista de desaparecidos. 

12.Caso as autópsias sejam realizadas em instalações do concelho 

(disponibilizadas pela CMPC), deverá ser assegurada a presença de 

representantes do Instituto de Registos e Notariado – Ministério da Justiça para 

proceder ao registo de óbitos e garantir toda a tramitação processual e 

documental associada. 

13.Caso as vítimas sejam se nacionalidade estrangeira (ou assim se suspeite), 

será acionado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Unidade de 

Cooperação Internacional da Policia Judiciária para obtenção de dados para a 

identificação da mesma. 

14.Os cadáveres que se encontram em hospitais de campanha ou postos médicos 

avançados são encaminhados para zonas de receção de mortos, 

desenvolvendo-se a partir daí os procedimentos já descritos. 

15.Para os cadáveres que se encontrem em estabelecimentos hospitalares e 

demais unidades de saúde, cujas causas de morte decorram de patologias 

anteriores ao evento que gerou a situação de acidente grave ou catástrofe, 

adotam-se os procedimentos habituais de verificação do óbito e, após 

cumprimento das formalidades legais internas, entrega-se o corpo á família. 

16.Em caso de necessidade, os cadáveres poderão ser conservados em frio ou 

mesmo inumados provisoriamente (se necessário em sepultura comum), 

assegurando-se a identificabilidade dos mesmos, até posterior inumação ou 

cremação. 

17.A segurança das zonas ou instalações de receção de mortos é assegurada pelas 

forças de segurança presentes no concelho. 

18.As necessidades de transporte de pessoas e equipamentos serão supridos pela 

CME através da Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos, de acordo com 

os meios disponíveis. Em caso de manifesta necessidade a CME recorrerá a 

meios privados para a operacionalização destas ações. 
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O Mapa seguinte mostra a localização das morgues provisórias em caso de catástrofe.
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10 – PROTOCOLOS 

 

Relativamente a matérias relacionadas com Proteção Civil, não existem 

protocolos entre o Município de Elvas e Municípios ou serviços espanhóis. 

 

No âmbito do protocolo adicional ao protocolo celebrado entre a República Portuguesa 

e o Reino de Espanha sobre Cooperação Técnica e Assistência Mútua em matéria de 

Proteção Civil e na sequência das conclusões da XXII Cimeira Luso-Espanhola e da 

VIII Reunião da Comissão Mista Luso-Espanhola de Proteção Civil, a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, através do seu Comando Nacional de Operações de 

Socorro, emitiu a Norma Operacional Permanente 8001/2008, que regulamenta toda a 

gestão de recursos em caso de cooperação Luso- Espanhola (CDOS de Portalegre). 
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Parte IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

SECÇÃO I 

1 – ORGANIZAÇÃO GERAL DA PROTECÇÃO CIVIL EM PORTUGAL 

 1.1- Estrutura da Proteção Civil 
 
 
Quadro 4 – Estrutura de Proteção Civil de acordo com a Lei de Bases de Proteção Civil 
 

NÍVEL NACIONAL  ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA        
         
 GOVERNO        
         
 Primeiro-ministro   CONSELHO DE MINISTROS     

         
 MAI         CNPC   ANPC 

          
NÍVEL DISTRITAL  GOVERNO CIVIL         CDPC  CDOS 

          
NÍVEL MUNICIPAL  PRESIDENTE DA CÂMARA         CMPC  SMPC 

 

Fonte: GTF, 2009 
 

Observando o esquema anterior verificamos que a estrutura de Proteção Civil em 

Portugal tem 3 patamares, nomeadamente, Nacional, Distrital e Municipal. O 

primeiro 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 Proteção Civil e pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil, entidade da sua tutela. 

 

Ao nível Distrital o Governo Civil como entidade máxima, apoiado pela Comissão 

Distrital de Proteção Civil e pelo Comando Distrital de Operações de Socorro. 

 

A nível municipal, a estrutura de proteção civil é composta pelo 

Presidente da Câmara, entidade máxima a neste nível, que é apoiado 

pela Comissão Municipal de Proteção Civil e pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil, não existindo até ao momento Comandante Operacional 

Municipal. 
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PCO 

• Comandante das 
Operações 

de Socorro (COS); 

• Adjunto de Segurança; 

• Adjunto para as  

Relações Públicas; 

• Adjunto para a Ligação 

com Outras Entidades. 

CÉLULA 

PLANEAMENTO 

CÉLULA 

COMBATE 

CÉLULA 

LOGÍSTICA 

CNOS 

(Comando Nacional de 
Operações de Socorro) 

CDOS 

(Comando Distrital de Operações de Socorro) 

PCO 

(Posto de Comando Operacional) 

CÉLULA DE 
PLANEAMENTO,  

OPERAÇÕES E 
INFORMAÇÕES 

CÉLULA DE 
LOGÍSTICA E  

MEIOS ESPECIAIS 

 1.2- Estrutura das operações 
 
 
 

 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                    
                                                                                  DIRECTOR DO PLANO:                                                                      
SEGUNDO A SECÇÃO II DO                                                 - Presidente da Câmara. 
DL 134/2006 (SIOPS) 

 
    SUBSTITUTOS: 
 - Vereador com a competência; 
 - Técnico responsável pelo SMPC. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisando este fluxograma, verificamos que o princípio de comando único é 

respeitado. Existe um Comando Nacional, um Comando Distrital e um Posto de 

Comando Operacional a nível local, apoiado por 3 células com funções 

específicas, para garantir a segurança e boas condições de trabalho em todo o 

teatro de operações. 

  

 



PMEPC DE ELVAS – Parte IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

MUNICÍPIO DE ELVAS                                                                                                      105 

 

TEATRO DE  

OPERAÇÕES 
 

(Organizado em sectores 
que 

correspondem a zonas 

geográficas ou funcionais 

conforme o tipo 

de acidente) 

ZONA DE 
SINISTRO (ZS) 

(Superficie onde 
se desenvolve a 
ocorrência, com 
acesso restrito, 

onde se 
encontram 

exclusivamente os 
meios 

ánecessários á 
intervenção 

directa) 

ZONA DE APOIO 
(ZA) 

(Zona adjacente, de 
acesso 

condicionado, com 
meios de apoio 

logístico 
estritamente 

necessários ao 
suporte da 

intervenção directa 
ou estacionamento 

de meios de 
intervenção para 

resposta imediata) 

ZONA DE 
CONCENTRAÇÃO 

E RESERVA 
(ZCR)  

(Zona onde estão 
os meios e 
recursos 

disponíveis mas 
sem missão 
imediata. 

Existência de 
apoioi logístico e 
assistência pré-
hospitalar. Aqui 

têm lugar as 
concentrações e 

trocas 

ZONA DE 
RECEÇÃO DE 
REFORÇOS 

(ZRR)   

(Zona de controlo 
e apoio logístico 

da 
responsabilidade 
do CCOD, para 

onde se dirigem os 
reforços atribuídos 
pelo CCON, antes 

de atingirem a 
ZCR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

Este fluxograma mostra a estrutura do Teatro de Operações (TO) de acordo com 

a Lei n.º 65/2007 e o Decreto-Lei n.º 134/2006. 

O TO divide-se em 4 Zonas, segundo a gravidade e tipo de acidente, para 

garantir o bom funcionamento de toda a estrutura, tendo cada zona uma 

finalidade específica. 
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2 – MECANISMOS DA ESTRUTURA DE PROTECÇÃO CIVIL 
 

 2.1 – Composição, convocação e competências da 

Comissão de Proteção Civil 
 
 

              Quadro 5 – Convocação, Composição e Competências da CMPC 

 Comissão Municipal de Proteção Civil 

Convocação Presidente da Câmara Municipal de Elvas, através de 
chamadas telefónicas ou fax. 

Composição 
 

(Lei nº 65/2007, 
art. 3º) 

 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS; 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA; 

 CB ELVAS; 

 CVP DE ELVAS; 

 GNR ELVAS; 

 PSP ELVAS; 

 EXÉRCITO – RC 3 

 DELEGADO/A DE SAÚDE LOCAL; 

 DIRECTOR DO HOSPITAL DE ST.ª LUZIA; 

 SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL; 

Competências 
 

(Lei nº65/2007, 
alíneas a) e c), 
nº3 do art. 3º) 

 Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de 
proteção civil que sejam desenvolvidas por agentes 
públicos; 

 Determinar o acionamento dos planos, quando tal se 
justifique; 

 Garantir que as entidades e instituições que integram a 
CMPC acionam, ao nível municipal, no âmbito da sua 
estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios 
necessários ao desenvolvimento das ações de proteção 
civil; 

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

 

                    Fonte: GTF, 2009. 

 

 2.2 – Critérios e âmbito para a declaração da 

situação de Alerta 

 

 

A declaração de situação de alerta, é um mecanismo à disposição da autoridade 

política de proteção civil para potenciar a adoção de medidas preventivas ou 

reativas a desencadear na iminência ou ocorrência de um acidente grave ou 

catástrofe.  

 

Segundo o art.º 13º, da Lei nº 27/2006, Compete ao Presidente da Câmara 

Municipal de Elvas declarar a Situação de Alerta de âmbito municipal. 
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Tal declaração é realizada de acordo com a natureza dos acontecimentos a 

prevenir ou enfrentar e a gravidade e extensão dos seus efeitos atuais ou 

potenciais. Assim, considera-se que os critérios para a declaração de Situação de 

Alerta no concelho de Elvas são os mesmos utilizados para a ativação do PMEPC, 

considerando a iminência ou ocorrência de um acidente grave ou catástrofe. 

Quer isto dizer que a declaração de Situação de Alerta implica 

automaticamente a ativação do PMEPC. 

 

 2.3 – Sistema de Monitorização, Alerta e Aviso 

 

      2.3.1 – Monitorização 

 

O Município de Elvas, através do seu SMPC, utiliza vários sistemas de 

monitorização para as diferentes tipologias de risco, nomeadamente: 

 

 Situações meteorológicas adversas – Sistema de Avisos Meteorológicos 

do Instituto de Meteorologia, recebidos do CDOS de Portalegre ou por 

consulta da página WEB oficial do IM; 

 Ondas de calor – Índice Ícaro, recebido por e-mail dos serviços de 

saúde municipais; 

 Risco diário de incêndio, recebido do CDOS de Portalegre todos os dias 

por e-mail. 

      2.3.2 – Alerta às Entidades 

 

O alerta será notificado às autoridades, entidades e organismos, segundo a 

iminência ou ocorrência de acontecimentos susceptíveis de provocar danos em 

pessoas e bens: 

o CB ELVAS; 

o CVP DE ELVAS; 

o GNR ELVAS; 

o PSP ELVAS; 

o EXÉRCITO – RC 3 

o DELEGADO/A DE SAÚDE LOCAL; 

o DIRECTOR DO HOSPITAL DE ST.ª LUZIA; 

o SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL; 

o ESCUTEIROS; 

o SANTA CASA DA MISERICÓRDIA; 

o RÁDIOS LOCAIS; 
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o LINHAS DE ELVAS; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE ASSUNÇÃO; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE AJUDA, SALVADOR E ST.º ILDEFONSO; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE ALCÁÇOVA; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE CAIA E S. PEDRO; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS E S. LOURENÇO; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE VILA BOIM; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE TERRUGEM; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FERNANDO; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE BARBACENA; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE ST.ª EULÁLIA; 

o JUNTA DE FREGUESIA DE s. VICENTE E VENTOSA; 

 

 

A rede de comunicações a utilizar está descrita na Parte III, ponto 3. 

 

      2.3.3 – Aviso à População 

 

1. Dispositivos de aviso: 

 Viaturas com megafones; 

 Estações de rádios Locais (Rádio Elvas e Rádio Renascença Voz de Elvas; 

 Estações de televisão (RTP1, RTP2, SIC e TVI); 

 Via telefone ou telemóvel. 

 

 

2. Conteúdo informativo do aviso: 

 

• As zonas potencialmente afetadas; 

• Itinerários de evacuação; 

• Os locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo; 

• Outras medidas de proteção da sua segurança pessoal e dos seus bens 

(medidas de autoproteção). 
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SECÇÃO II 

 

1 – CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 1.1 – Enquadramento Administrativo 
 

O concelho de Elvas pertence ao Distrito de Portalegre e é limitado a Norte pelos 

concelhos de Arronches e Campo Maior, a Oeste pelos concelhos de Monforte e 

Borba, a Sul pelos concelhos de Vila Viçosa e Alandroal e a Este pela 

Estremadura espanhola, conforme figura 14. Cidade Raiana, localizada no lado 

oposto à capital. Tem na sua constituição um total de 11 freguesias, 7 das quais 

de carácter rural, nomeadamente, Terrugem, Vila Boim, Vila Fernando, 

Barbacena, St.ª Eulália, S. Vicente e Ventosa, S. Brás e S. Lourenço. 

 

 

 

     Figura 14 – Enquadramento Administrativo do Concelho de Elvas

       
Fonte: PMDFCI DE ELVAS - SHGM 
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 1.2 – Extensão Territorial 

 

                                Quadro 6 – Extensão territorial do concelho de Elvas 

Unidade Geográfica Área (km
2
) 

Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso 91,06 

Alcáçova 9,22 

Assunção 8,04 

Barbacena 31,16 

Caia e São Pedro 94,31 

Santa Eulália 98,63 

São Brás e São Lourenço 47,57 

São Vicente e Ventosa 101,53 

Terrugem 72,71 

Vila Boim 25,54 

Vila Fernando 51,27 

TOTAL 631,04 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

 1.3 – Contexto Histórico, Patrimonial e Cultural 

A cidade de Elvas é uma cidade com grandes características históricas e 

patrimoniais, tendo inclusivamente inscritas na lista indicativa da UNESCO para 

Património da Humanidade as suas muralhas e fortes do séc. XVII e XVIII. 

Muito embora as suas características patrimoniais sejam na sua maioria 

militares, a cidade de Elvas é também um núcleo histórico onde a arquitetura 

religiosa e civil se encontra com a militar para garantir uma mole digna de 

registo. Na cidade de Elvas existem as seguintes igrejas: 

 Igreja de Santa Maria de Alcáçova 

 Igreja de N. Sra. da Assunção, antiga Sé de Elvas 

 Igreja de São Pedro 

 Igreja de São Lourenço 

 Igreja de São Martinho 

 Igreja de N. Sra. da Nazaré 

 Igreja e Santuário do Senhor Jesus da Piedade 

 Igreja do Salvador e Colégio Jesuíta 

 Igreja da Misericórdia 

 Igreja de Santo Amaro 

 Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 

 Igreja de Nossa Senhora das Dores 
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 Igreja das Domínicas 

 Igreja de S. João da Corujeira 

 Igreja de N.ª Sr.ª da Conceição 

 Convento de São Paulo 

 Convento de São Domingos 

 Convento de Santa Clara 

 Convento de São Francisco 

 Capela de N. Sra. da Conceição 

 Passos da Via Sacra 

No panorama militar existem os seguintes monumentos:  

 Muralhas Seiscentistas 

 Muralha Fernandina 

 Primeira Cerca Islâmica 

 Segunda Cerca Islâmica 

 Forte de Santa Luzia 

 Forte de Nossa Senhora da Graça 

 Fortim de São Mamede 

 Fortim de São Pedro 

 Fortim de São Domingos 

 Trem de Elvas 

 Casa das Barcas 

 Quartéis da Corujeira 

 Quartéis do Casarão 

 Quartéis da Rua dos Quartéis 

 Conselho de Guerra 

 Castelo 

 Paiol de Nossa Senhora da Conceição 

 Paiol de Santa Bárbara 

 
A todos estes monumentos acrescentamos o ex-líbris da cidade: o Aqueduto da 

Amoreira, e outros como o Pelourinho, a Cisterna, o Cemitério dos Ingleses, as 

fontes e todos os palácios e palacetes da cidade. 

Para além disto não podemos esquecer o património das freguesias rurais com 

dezenas de monumentos megalíticos e um dos maiores conjuntos de villas 

romanas em todo o país. 
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Em termos de equipamentos culturais, o concelho de Elvas é também um 

concelho impar. Podemos começar por caracterizar a Biblioteca Municipal, logo 

inaugurada em 1880 no antigo Colégio que possui um fundo de 120.000 livros, 

entre os quais 50.000 exemplares dos séculos XV a XIX, constituindo um fundo 

antigo de elevadíssimo valor. No Convento de São Francisco está instalado o 

Arquivo Histórico Municipal de Elvas, um dos arquivos históricos mais 

importantes do país com um acervo de milhares e milhares de documentos que 

ocupam dois quilómetros lineares de estantes. Dentro desses documentos 

contam-se dezenas de pergaminhos dos séculos XIV e XV, bem como toda a 

documentação da história de Elvas e do seu bispado que existiu entre 1570 e 

1881 ocupando o território de Olivença e Alandroal até Alter do Chão. 

Digno de referência é também o Cineteatro, obra da década de 1930, bem como 

o panorama museológico da cidade com o Museu de Arte Sacra na antiga Casa 

do Cabido, que possui todas as joias e obras de arte do antigo bispado, o Museu 

Militar de Elvas no antigo Regimento de Infantaria, o Museu Militar do Forte de 

Santa Luzia e o Museu de Arte Contemporânea constituído pela valiosa coleção 

do Dr. António Cachola. 

A figura 15 mostra a localização do património histórico de Elvas, estando 

localizada a maior parte das estruturas dentro das muralhas. 
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Figura 15 – 

Localização 

do 

Património 

Histórico 
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2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 2.1 – Hipsometria 
 

A altitude do concelho de Elvas apresenta-se pouco acentuada, conforme figura 

16, verificando-se as maiores elevações a Norte e a Oeste da cidade. Para Sul e 

Este a altitude vai diminuindo até às margens do Guadiana e Ribeira do Caia. O 

ponto de cota mais alta (490 m) encontra-se a NE de Vila Boim e o de mais baixa 

(154 m) na margem direita da Ribeira do Caia, próximo de Monte do Campo 

(PDM, 1995).  

    

 

Figura 16 – Hipsometria do Concelho de Elvas
Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS - SHGM 

A cartografia 1:25 000 da hipsometria está no ponto 7 desta secção, mapas 8-a e 8-b. 

 2.2 – Orografia 
 

Não existe uma nítida separação em termos de acidentado do terreno e portanto 

pode-se dizer que há uma grande irregularidade na distribuição geográfica das 

diversas classes de declive. No entanto trata-se de um concelho extremamente 

plano, onde a classe de declive dominante é sem dúvida a dos 0% aos 5%, 

sendo rara a classe de declives superiores a 16% (PDM, 1995).  
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Em relação à distribuição do concelho por classes de declive, figura 17, pode 

dizer-se que cerca de 78% da área do concelho está enquadrada na classe de 0% 

a 5%. Na classe de 5% a 11% cerca de 19% da área do concelho. Na classe 

seguinte, 11% a 16%, apenas 2% da área do concelho e na classe de 16% a 

21% apenas 1% da área do concelho. 

 
  

 

Figura 17 – Declive do Concelho de Elvas 
Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS – SHGM 

 

A cartografia 1:25 000 da orografia está no ponto 7 desta secção, mapas 9-a e 9-b. 

 2.3 – Exposição 
 

A exposição do terreno, figura 18, é um aspeto muito importante pelo facto de 

nos dar a posição do terreno em relação aos pontos cardeais. Desta forma este 

fator faz variar outras variáveis como o vento que exerce mais Acão nas 

exposições para Norte e por outro lado as exposições para Sul onde os terrenos 

são mais quentes e portanto mais propícios à propagação de incêndios.  
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Relativamente à distribuição da area do concelho por exposição pode dizer-se 

que cerca de 42% é sem exposição. A exposição de 19% da área do concelho é 

para Norte, 13,7% para Sul, 13,2% para Este e 12,1% para Oeste. 
   

 

Figura 18 – Exposição do Concelho de Elvas 
Fonte: ADAPTADO  PMDFCI DE ELVAS – SHGM 

 

A cartografia 1:25 000 da exposição está no ponto 7 desta secção, mapas 10-a e 10-b. 

 2.4 – Recursos Hídricos 

2.4.1 – Hidrografia 
 
Pode dizer-se que a rede hidrográfica do concelho, figuras 19 e 20, está 

relativamente bem distribuída com bastantes pontos de água (Pequenas 

Barragens de Terra) e uma barragem (Barragem do Caia). 

O concelho está enquadrado na sua grande maioria na bacia hidrográfica do 

Guadiana, tendo duas linhas de água principais, o Rio Guadiana e o Rio Caia que 

é afluente do primeiro. 

A cartografia 1:25 000 da hidrografia está no ponto 7 desta secção, mapas 3-a e 

3-b. 
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Figura 19 – Região Hidrográfica do Guadiana 

Fonte: INAG, 2003 
 

 

     

 

Figura 20 – Hidrografia do Concelho de Elvas 

Fonte: GPC, 2012. 
 

 

 
 

ELVAS 
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2.4.2 – Qualidade da Água 
 
O índice da dureza da água é usado para avaliar sua qualidade. Existem dois 

tipos de dureza da água: a temporária e a permanente. A dureza temporária 

mostra a presença dos bicarbonatos de cálcio e de magnésio. A dureza 

permanente mostra a presença, normalmente, de sulfatos e cloretos. A soma das 

durezas temporária e permanente é conhecida como dureza total da água e é 

expressa e mg L-1 de CaCO3. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, a dureza total da água 

deve estar entre as 150 mg e 500 mg/l de CaCO3. 

As águas são vulgarmente classificadas de acordo com o seu grau de dureza, da 

seguinte forma: 

 
                             Quadro 7 – Classificação das Águas 

Águas macias  0-75 mg/l (CaCO3)  

Águas moderadamente duras  75-150 mg/l (CaCO3)  

Águas duras  150-300 mg/l (CaCO3)  

Águas muito duras  > 300 mg/l (CaCO3) 

Fonte: SMAS ALMADA, 2009. 

 

Observando a figura 21 e o quadro 7, o concelho de Elvas apresenta uma dureza 

total da água muito dura, com valores na ordem dos 300-400 mg/l de CaCO3. 

 
       

   
Figura 21 – Dureza da Água no Concelho de Elvas  

Fonte: Atlas do Ambiente, 1986. 
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Entre 0 e 100 mg/l

Entre 0 e 50 mg/l

Entre 100 e 200 mg/l

Entre 100 e 300 mg/l

Entre 200 e 300 mg/l

Entre 200 e 400 mg/l

Entre 300 e 400 mg/l

Entre 300 e 500 mg/l

Entre 400 e 500 mg/l

Entre 50 e 100 mg/l

Entre 50 e 200 mg/l
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Gráfico de Temperaturas
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 2.5 – Clima  

      2.5.1 – Rede Climatológica 
 

No concelho de Elvas existem 5 estações meteorológicas, quatro do Instituto 

Nacional da Água (INAG) e uma do Instituto de Meteorologia. As 

características desta última estação meteorológica estão mencionadas no 

quadro 8. 

                      Quadro 8 – Características da estação meteorológica (IM) 

Característica Valor 

Latitude 38 graus e 53 minutos 

Longitude 7 graus e 9 minutos 

Altitude (m) 208 

Entrada em funcionamento 1927 

Altura do anemómetro (m) 4 

Fonte: PMDFCI DE ELVAS  

      2.5.2 – Temperatura 

 
Os dados são provenientes da estação meteorológica de Elvas (IM), numa série 

histórica de 30 anos (1970 – 2000). 

   

A temperatura mais alta encontra-se no mês de Julho, com 39,1 ºC e a 

temperatura mais baixa encontra-se no mês de Janeiro com -2,2 ºC.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Gráfico das Temperaturas do Concelho de Elvas 
Fonte: PMDFCI DE ELVAS 
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Figura 23 – Radiação Solar do Concelho de Elvas 
Fonte: Atlas do Ambiente, 1974. 

Observando a figura 23, verificamos que um terço do concelho de Elvas, parte 

Este, tem uma radiação solar de 160 a 165 Kcal/cm2. A restante área do lado 

oeste tem uma radiação de 155 a 160 Kcal/ cm2. 

      2.5.3 – Humidade 

 
Os dados da humidade média são provenientes da estação meteorológica de 

Elvas (IM), numa série histórica de 30 anos (1970 – 2000). Os restantes dados 

são provenientes do Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio (COTR).  

 

Verificamos que o concelho de Elvas é muito seco, figura 24, constata-se que o 

período estival tem humidades mínimas na ordem dos 20 % em Julho. A 

humidade máxima, no período estival, é cerca de 81,3% em Junho. Comparando 

os valores da humidade média (1970-2000) com os valores da humidade média 

de 2005 e observando o gráfico verifica-se que o ano de 2005 foi ligeiramente 

menos húmido que o normal. 
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Humidade Relativa Mensal no Concelho de Elvas

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0(%)

HRmin 2002-2005 (%) 55,3 48,6 43,6 38,6 30,9 23,1 20,0 22,5 28,0 44,7 55,7 60,4

HRmédia 1970-2000 (%) 85 82 76 71 64 60 55 56 61 71 81 85

HRmax 2002-2005 (%) 96,0 95,0 94,3 93,1 88,4 81,3 77,3 77,5 81,2 91,7 95,5 96,5

HR2005 (%) 79 70 70 68 62 53 53 48 55 73 84 82

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Precipitação Mensal no Concelho de Elvas
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Figura 24 – Gráfico da Humidade no Concelho de Elvas 

Fonte: PMDFCI DE ELVAS 

      2.5.4 – Precipitação 

Os dados da precipitação média são provenientes da estação meteorológica de 

Elvas (IM), numa série histórica de 30 anos (1970 – 2000). Os restantes dados 

são provenientes do Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio (COTR).  

 

Observando a figura 25, observamos que os valores de precipitação na época 

estival são quase nulos. Verifica-se que o mês de Julho é o mais seco. Em relação 

ao ano 2005 este foi mais seco que a média no período estival mas o seu valor 

foi muito mais elevado que a média no Outono, no entanto este ano de 2005 

pode não ser representativo para esta análise. 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 – Gráfico da Precipitação no Concelho de Elvas 

Fonte: PMDFCI DE ELVAS 
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      2.5.5 – Ventos Dominantes 

 

Os dados da velocidade média do vento são provenientes da estação 

meteorológica de Elvas (IM), numa série histórica de 30 anos (1970 – 2000). Os 

restantes dados são provenientes do Centro Operativo e de Tecnologia do 

Regadio (COTR).  

 

Observando o quadro 9, verificamos que no período estival a média das 

velocidades máximas é mais elevada no mês de Julho. O valor da média da 

velocidade do vento também é dos mais elevados no período estival no mesmo 

mês. As direções mais frequentes são todas direcionadas de Sul 

aproximadamente, no mesmo período, massas de ar quentes do Norte de África.  

 

 Quadro 9 – Médias Mensais da Velocidade e Direções do vento mais Frequentes 
de 2002 a 2005 Média da Velocidade do Vento de 1970 a 2000 no Concelho de 

Elvas 

 

 Fonte: PMDFCI DE ELVAS 

      2.5.6 – Geadas 
 

Os dados são provenientes da estação meteorológica de Elvas (IM), numa série 

histórica de 30 anos (1970 – 2000). 

 

     Quadro 10 – Valores do número médio de dias de geada por mês em Elvas  

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Geadas 10 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11 

Fonte: adaptado AFONSO T., 2002 

 

Como podemos verificar no quadro 10, as primeiras geadas começam em 

Novembro e a última geada encontra-se em Março. 

 

Outro estudo existente é o da figura 26, que mostra a data média da última 

geada, para o período de 1941 a 1960.                          

 

 

       

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

DV (graus) 227,4 204,3 204,9 182,5 150,7 258,5 165,9 200,0 214,0 217,6 233,8 166,3 

vmin (m/s) 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 2,2 2,0 1,8 1,6 1,7 1,8 

Vvmax (m/s) 5,3 5,5 5,8 6,4 6,7 6,8 7,5 6,9 6,3 6,2 5,8 5,6 

Vmed1970-
2000 7.2 8.0 8.3 8.8 9.2 8.6 8.5 8.4 7.5 7.0 6.8 7.0 
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Figura 26 – Data Média da Última Geada (período de 1941-1960) 
Fonte: adaptado AFONSO T., 2002 

 

Como podemos observar na figura 26, em média, as geadas do mês de Março 

acontecem nos primeiros quinze dias para a região de Elvas. 

A cartografia 1:25 000 dos dias de geada está no ponto 7 desta secção, mapas 7-

a e 7-b. 

      2.5.7 – Insolação 

 

Os dados são provenientes da estação meteorológica de Elvas (IM), numa série 

histórica de 30 anos (1970 – 2000). 

Quadro 11 – Valores médios de insolação no concelho de Elvas 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Insolação (h) 142.4 159.2 201.4 235.3 292.9 322.1 379.4 354.0 261.3 210.2 162.4 143.9 

Média/dia (h) 4.59 5.69 6.50 7.84 9.45 10.74 12.24 11.42 8.71 6.78 5.41 4.64 

 

Elvas 
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Segundo o quadro 11, no mês de Julho existem, em média, mais de 12 horas de 

sol por dia, na região no concelho de Elvas. 

 
  

  
Figura 27 – Insolação no Concelho de Elvas 

Fonte: Atlas do Ambiente, 1974. 

 

Observando a figura 27 verifica-se que no concelho de Elvas, parte Este, 

acontecem 3000 a 3100 horas de Sol, enquanto que a Oeste o valor é um pouco 

inferior, 2900 a 3000 horas de Sol. 

A cartografia 1:25 000 da insolação está no ponto 7 desta secção, mapas 6-a e 

6-b. 
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 2.6 – Uso do Solo 

      2.6.1 – Coberto Florestal 

 
       

Figura 28 – Povoamentos Florestais no Concelho de Elvas 
Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS – SHGM 

 
O concelho de Elvas tem na sua composição florestal, no geral, montado de 

azinho com uso agro-silvo-pastoril. 
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      2.6.2 – Ocupação do Solo 
      

 
Figura 29 - Ocupação do Solo no Concelho de Elvas 

Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS – SHGM 

 

O concelho de Elvas tem forte tradição no sector primário, cultivam-se muitos 

cereais, sendo a olivicultura também um sector importante. Atualmente estão a 

ser implantadas grandes áreas de fruteiras na zona Este do concelho. 

A cartografia 1:25 000 da ocupação do solo e zonas protegidas no concelho de 

Elvas, está no ponto 7 desta secção, mapas 11-a e 11-b, 12-a e 12-b, 

respetivamente. 

 2.7 – Litologia 

 

Segundo a figura 30, o concelho de Elvas é composto, no geral, por granitos e 

rochas afins a Norte, por Xistos, grauvaques, quartzitos, corneanas a Oeste e 

Sul. O centro é constituído por rochas carbonatadas e a Este aparecem 

cascalheiras de planalto, arcoses da Beira Baixa, arenitos, calcários e areias e 

cascalheiras. 
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Figura 30 - Carta Litológica do Concelho de Elvas 

Fonte: Atlas do Ambiente, 1982. 

 
A cartografia 1:25 000 da litologia está no ponto 7 desta secção, mapas 4-a e 4-b. 
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 2.8– Sismicidade 
 

Em Portugal Continental podem considerar-se, genericamente, duas zonas 

sismicamente ativas capazes de gerar eventos de magnitude elevados (M> 6) e 

causadores de impactos humanos e materiais significativos (VIII): a região Sul 

de Portugal - em especial a zona do vale do Tejo e toda a sua orla costeira. Toda 

esta atividade sísmica é justificada por uma tectónica associada à fronteira de 

placas. No caso do território continental, para além da sismicidade associada à 

fronteira de placas existe uma atividade sísmica intraplaca possivelmente 

associada a algumas falhas ativas que atravessam o território e apresentam 

prolongamento submarino. (Mourad Bezzeghoud et al) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 – Sismicidade de Portugal e Zonas Adjacentes (ano 309 – 1989) 
Fonte: L. A. Mendes Víctor , Ilídio Martins, 1998. 

 

 
 

 
 

REGIÃO DE ELVAS 
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A localização de Portugal continental no contexto da organização regional das 

placas litosféricas, situa-se no interior da placa eurasiática mas muito próximo da 

fronteira com a placa africana, num ambiente que se pode considerar de 

transição entre o de uma região intraplaca para o de uma fronteira de placas. 

Esta situação tem como consequência as deformações tectónicas geradoras da 

atividade sísmica significativa que afeta o território português, caracterizado pela 

ocorrência de alguns sismos históricos fortes e também de alguns eventos 

instrumentais importantes. 

Observando a figura 31, verificamos que na região de Elvas fizeram-se sentir 

alguns sismos de magnitude razoável a Oeste do concelho.  
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Figura 32 - Mapa neotectónico de Portugal continental,  

       adaptado de Cabral e Ribeiro (1988). 
Fonte: Adaptado de João Cabral. 

Comparando as taxas de atividade calculadas para diversas falhas ativas no 

território continental português com os valores estimados noutras regiões do 

globo terrestre, verifica-se que correspondem, na generalidade, a estruturas com 

um grau de atividade baixo a moderado, embora abrangendo atividade de muito 

baixa a moderadamente elevada. (João Cabral) 

REGIÃO DE  
ELVAS 
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Como podemos verificar na figura 32, existe uma falha com movimento 

desconhecido que atravessa o concelho de Elvas, nomeadamente, a falha de 

Elvas – Portel – Odemira, com orientação de NE-SW, que corresponde na área de 

Elvas a um acidente hercínico reativado pela orogenia alpina, segundo C. Almeida 

et al. 

 

3 – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA 

Toda a informação deste ponto foi retirada do Instituto Nacional de Estatística. 

  

             Quadro 12 – Alguns Fatores Sócio- Económicos do Concelho de Elvas 

Distância média das Freguesias à sede de concelho (Km) 8,5 

Densidade populacional (hab./ Km2) 36,04 

Taxa bruta de natalidade %o 10,1 

Taxa bruta de mortalidade %o 13,6 

Taxa de Atividade (População Total) % 42,8 

Taxa de Analfabetismo % 13,6 

Superficie agrícola (ha) 38928 

Superficie Florestal (ha) 11010 

Superfície urbana (ha) 12356 

Superfície Agrícola Útil na Área total (%) 97,6 

Área média Superfície Agrícola Útil/ Exploração (ha) 55,7 

Superficie Agrícola Útil/ Tractor (ha) 88,9 

Fonte: INE, 2002 

 

 3.1 – Dinâmicas Demográficas 
 
Além do que está escrito no quadro 12, podemos dizer que em relação aos 

indicadores gerais de Desenvolvimento, a densidade populacional é superior à do 

Alentejo e a estrutura do povoamento revela uma relativa concentração da 

população, 55% desta última reside na sede de concelho. Um dos principais 

problemas deste concelho de Elvas é a estrutura envelhecida que apresenta 

sendo a taxa de natalidade inferior à taxa de mortalidade.  

Observando a figura 33, a população do concelho está a diminuir, como é 

característico das regiões do interior do país. O êxodo rural, que é do 

conhecimento geral, torna-se cada vez mais acentuado devido sobretudo ao 

desemprego, entre outros fatores. A densidade populacional do concelho de Elvas 

(36 hab/km2) está bem acima da unidade territorial do distrito, neste caso de 

Portalegre, que apenas tem 20 hab/km2. O principal problema do concelho de 

Elvas é ter freguesias com 7 hab/km2, valor bastante abaixo da média distrital. 

O concelho de Elvas tem uma capacidade de alojamento de 764 camas. Por outro 

lado, existem 12966 alojamentos familiares clássicos. Os principais pólos de 

atracão turística são a riqueza paisagística, a existência de parque de exposições 

e parques de diversão, o património monumental rico em muralhas e fortes, 
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assim como em igrejas; atividades de caça, pesca, campos de tiro e por último, 

não menos importante, o artesanato regional. 

 

 

 
Figura 33 - População Residente por Censo e Freguesia (1991 e 2001) e Densidade 

Populacional (2001) 
Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS – SHGM 

 
 

Observando a figura 34, verificamos que o índice de envelhecimento, ou seja, a 

relação entre os maiores de 65 anos e os menores de 14 anos, diminuiu bastante 

de 1991 para 2001. Ora se este índice é mais baixo quer dizer que a proporção 

de jovens se aproxima da proporção de idosos, havendo algumas contradições 

em algumas juntas de freguesia, nomeadamente, Caia e S. Pedro e Ajuda, 

Salvador e St.º Ildefonso, onde o índice de envelhecimento aumentou. 
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Figura 34 – Índice de Envelhecimento (1991 e 2001) e sua Evolução (1991 e 2001) 

Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS – SHGM 
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Figura 35 – Taxa de Analfabetismo (1991 e 2001) 

Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS – SHGM 

 

Observando a figura 35 verificamos que a taxa de analfabetismo diminuiu em 

todas as freguesias exceto em Barbacena, no período de 1991 a 2001. 

A nível distrital a taxa de analfabetismo do concelho de Elvas (13,5%) é bastante 

mais baixa que a média distrital (17,6%). 

 

 3.2 – Dinâmicas Económicas 
 

Na atividade económica, o Sector Terciária é o mais importante, seguido do 

Sector Secundário e por último o Sector Primário. Temos assim uma população 

com a sua atividade principal nos serviços. As taxas de desemprego são 

inferiores às registadas na região do Alentejo. 

A agricultura e a pecuária têm uma área média por exploração superior à média 

da região, sendo a SAU muito concentrada nas explorações com mais de 100 ha.  
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A superfície irrigável na SAU é superior à média do Alentejo, mas a taxa de 

aproveitamento é baixa.  

A ocupação da SAU é cerca de 89% para as terras aráveis e pastagens 

permanentes. As culturas temporárias detêm cerca de 37% da SAU. As principais 

culturas a nível de concelho são cereais como o trigo mole, triticale, girassol e 

aveia, milho e tomate. O sector da olivicultura assume grande importância no 

concelho e ainda mais com a criação da Denominação de Origem “Azeites do 

Norte Alentejano”. 

Importa ainda referir que a indústria e construção no concelho representa 3,5% 

das empresas, 3,2% do volume de emprego e 1,9% do volume de negócios deste 

sector no Alentejo.  

Em relação ao comércio e serviços do concelho, estes representam 5% das 

empresas, 5,8% do volume de emprego e 5,4% do volume de negócios deste 

sector no Alentejo. Em termos de volume de negócios por ativo, por Subsector, 

destacam-se os transportes e as atividades financeiras, que têm valores médios 

superiores aos valores médios regionais.  

Em relação à educação, os equipamentos existentes garantem a escolaridade 

obrigatória, ensino secundário completo, opções a nível de ensino técnico-

profissional e ensino superior pela Escola Superior Agrária de Elvas. 

Os equipamentos de saúde são constituídos pelo Hospital e centro de saúde, 

assim como por alguns consultórios privados, concentrados na sede de concelho. 

São cerca de 4,16 médicos por 1000 habitantes.  
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Figura 36 - População por Sector de Atividade (%) 2001 

Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS – SHGM 

 
 

Observando figura 36 verificamos que o sector terciário é de facto aquele onde 

trabalham mais pessoas. Seguido do secundário e por último o sector primário é 

aquele onde trabalham menos pessoas, fator explicado pelo facto de o concelho 

de Elvas ser constituído por grandes herdades, havendo poucas pessoas a 

trabalhar nessa área comparativamente com os outros sectores. 

Comparando com o nível distrital a tendência é mesma devido à dimensão das 

propriedades. 

 
 
 
 
 
 
 



PMEPC DE ELVAS – Parte IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

MUNICÍPIO DE ELVAS                                                                                                      137 

4 – CARACTERIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS 

 

 

 
 
 
A cartografia 1:25 000 das infraestruturas de apoio à 

Proteção Civil está no ponto 7 desta secção, mapas 2-a e 2-

b. 

 

Figura 37 – Localização de Infraestruturas de Apoio à 

Proteção Civil Municipal de Elvas 
          Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 -  SHG; IGP, 2002. 
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 4.1 – Rede Viária 
 

A rede rodoviária concelhia é formada por uma Autoestrada, um itinerário 

principal, estradas nacionais, estradas municipais, caminhos municipais e 

caminhos agrícolas. As principais vias rodoviárias são: 

 

- A autoestrada A6 (Marateca-Caia), que atravessa o concelho de 

Nascente a Poente numa extensão de 33 quilómetros; 

 

- O itinerário principal IP7, paralelo à A6; 

 

- A estrada nacional que liga Elvas a Campo Maior, numa extensão de 

12 quilómetros (EN 373); 

 

- A estrada nacional que liga Elvas ao Alandroal, numa extensão de 13 

quilómetros (EN 373); 

 

- A estrada nacional que liga a Arronches, numa extensão de 25 

quilómetros (EN 246); 

 

- A estrada municipal que liga a Monforte, numa extensão de 19 

quilómetros (EM 514); 

 

- A estrada municipal que liga a à ponte da Ajuda (Olivença, Espanha), 

numa extensão de 11 quilómetros (EM 511); 

 

- A estrada municipal semicircular ao concelho, que faz ligação a Santa 

Eulália, Barbacena, Vila Fernando e Terrugem numa extensão de 20 

quilómetros (EN 243-1); 

 

- A estrada municipal da área do regadio, ao longo dos rios Guadiana e 

Caia, ligando Belver, Torre de Bolsa, Caia e Dona Joana, numa 

extensão de 17 quilómetros (CM1128). 

 

 

 

O quadro 13 mostra a caracterização da rede viária do concelho de Elvas, com o 

número de identificação, o código da rede de defesa da floresta contra incêndios 

(segundo o guia metodológico para elaboração dos PMDFCI, da ex-DGRF), a 

designação da rede viária florestal e o comprimento de cada troço. 
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    Quadro 13 – Caracterização da rede viária no concelho de Elvas 

Freguesia Rede DFCI Designação RVF Comprimento (m) 

S. Brás e S. Lourenço 1B EN4 6499 

Vila Boim 1B EN4 6144 

Terrugem 1B EN4 7944 

Caia e S. Pedro 1B EN373 6392 

Ajuda, Salvador e St. Ildefonso 1B EN373 10741 

Assunção 1B EN372 1028 

S. Brás e S.Lourenço 1B EN372 7336 

Vila Fernando 1B EN372 9603 

Alcáçova 1B EN246 2290 

S. Vicente e Ventosa 1B EN246 9960 

St.ª Eulália 1B EN246 9826 

St.ª Eulália 1B EN243 7039 

St.ª Eulália 1B EN243 4310 

S. Vicente e Ventosa 1B EN243 5912 

Terrugem 1B EN243-1 3018 

Vila Fernando 1B EN243-1 3807 

Vila Fernando 1B EN243-1 1572 

Barbacena 1B EN243-1 3280 

Barbacena 1B EN243-1 403 

St.ª Eulália 1B EN243-1 6477 

S. Vicente e Ventosa 2. ordem Em514 10640 

Barbacena 2. ordem Em514 7473 

Vila Boim 2. ordem Em513 2214 

Vila Fernando 2. ordem Em513 1912 

Ajuda, Salvador e St. Ildefonso 2. ordem Em512 2478 

Caia e S. Pedro 2. ordem Em512 4129 

Ajuda, Salvador e St. lldefonso 2. ordem Em511 9599 

Terrugem 2. ordem Em510 4151 

S. Brás e S.Lourenço 2. ordem Em509 3303 

Assunção 2. ordem Em509 2476 

Vila Boim 2. ordem Cm1098 2404 

Caia e S. Pedro 2. ordem Cm1152 2409 

S. Brás e S.Lourenço 2. ordem Cm1133 1491 

S. Vicente e Ventosa 2. ordem Cm1130 4941 

Assunção 2. ordem Cm1128 498 

Caia e S. Pedro 2. ordem Cm1128 1343 

Ajuda, Salvador e St. Ildefonso 2. ordem Cm1128 4340 

Ajuda, Salvador e St. Ildefonso 2. ordem Cm1127 4698 

S. Brás e S.Lourenço 2. ordem Cm1121 3128 

Ajuda, Salvador e St. Ildefonso 2. ordem Cm1109 9661 

Caia e S. Pedro 2. ordem Cm1109 3401 
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   Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 

 4.2 – Rede Ferroviária 
 

No que respeita à rede ferroviária apenas existe a Linha do Leste (Entroncamento 

- Caia, seguindo para Espanha), cruzando as freguesias de Santa Eulália, São 

Vicente e Ventosa, Alcáçova e Caia e São Pedro, numa extensão de 37 

quilómetros. Existe uma Estação em Elvas (passageiros e cargas), um apeadeiro 

(só passageiros) e um terminal de carga de cereais em Santa Eulália.  

 4.3 – Rede de Escolas 

Relativamente à rede escolar esta é composta por: 

- 11 Jardim-de-infância da rede pública e 5 particulares; 

- 14 Escolas de 1º ciclo do Ensino Básico (1º ao 4º ano); 

- Uma Escola Básica Integrada 1,2,3 (1º ao 9º ano), Vila Boim; 

Freguesia Rede DFCI Designação RVF Comprimento (m) 

Caia e S. Pedro 2. ordem Cm1109 4106 

Caia e S. Pedro 1A Autoestrada A6 11362 

Alcáçova 1A Autoestrada A6 1067 

S. Vicente e Ventosa 1A Autoestrada A6 1589 

Alcáçova 1A Autoestrada A6 1849 

S. Brás e S.Lourenço 1A Autoestrada A6 5866 

Vila Boim 1A Autoestrada A6 5581 

Terrugem 1A Autoestrada A6 7560 

Ajuda, Salvador e St. Ildefonso 3. ordem OM.3.01 1371 

Ajuda, Salvador e St. Ildefonso 3. ordem OM.3.02 1886 

Vila Boim 3. ordem OM.3.03 4944 

Vila Boim 3. ordem OM.3.04 483 

Vila Boim 3. ordem OM.3.05 1133 

Vila Boim 3. ordem OM.3.06 293 

Vila Boim 3. ordem OM.3.07 3604 

Vila Boim 3. ordem OM.3.08 435 

Vila Boim 3. ordem OM.3.09 267 

Vila Boim 3. ordem OM.3.10 1313 

Terrugem 3. ordem OM.3.11 2553 

Terrugem 3. ordem OM.3.12 3442 

Terrugem 3. ordem OM.3.13 4430 

Terrugem 3. ordem OM.3.14 7287 

Terrugem 3. ordem OM.3.15 3886 

Terrugem 3. ordem OM.3.16 2542 

Terrugem 3. ordem OM.3.17 1489 

Terrugem 3. ordem OM.3.18 306 
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- Um Colégio (1º ao 9º ano) do ensino particular; 

- Duas Escolas Básicas 2,3 (5º ao 9º ano); 

- Uma Escola Secundária (10º ao 12º ano); 

- Uma Escola do Ensino Especial, Delegação da APPACDM; 

- Uma Escola de Ensino Profissional, EPRAL; 

- Uma Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Portalegre. 

Para além destas estruturas existem ainda 8 estações de serviço, um hospital, 

um centro de Saúde com pólos nas freguesias rurais, um Quartel de Bombeiros, 

um Quartel da GNR, um Quartel da PSP, um Quartel da Cruz Vermelha 

Portuguesa. 

Existem ainda no concelho, no âmbito da DFCI, 28 pontos de água identificados. 

 4.4 – Concentração de Combustíveis 
 
 Quadro 14 – Contactos e Moradas das Estações de Serviço 

Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.º Concelho Freguesia Localização 
Nome do 

Proprietário 
Contacto do 
Proprietário 

Tipo de 
Combustível 

Quantidades Observações 

1 Elvas 
S. Brás e S. 
Lourenço 

EN 4 - Km 180,7                
Sítio das Pedras 
Negras 7350 - 
ELVAS       

PROPEL, Lda.                   
José Caldes - 
Gerente 

Tlm - 968122794                  
Fax - 268 620 981 

GASÓLEO 
GASOLINAS 

110000   

2 Elvas Assunção 
Av. Badajoz, 
Posto B.P.  7350 - 
096 Elvas 

ADOLFO 
TELLES, Lda.    
Carlos Telles, 
Adolfo Telles 

Tlf - 268 620 432                 
Fax - 268 626 095 

GASOSOS             
GASÓLEO              

GASOLINAS 
120000   

3 Elvas Assunção 
Av. Badajoz, 
Posto Galp  7350 
- 096 Elvas 

NABEIRAUTO, 
Lda. Dr. Paulo 
Fernandes 

Tlm - 934 785 209                
Tlf - 268 636 400                 
Fax - 268 636 420 

    

Av. Europa 
Lote 2 e 4, 
Zona industrial            
7350 - Elvas 

4 Elvas 
Caia e S. 

Pedro 

Km 4.5 do IP 7/ 
A6. 7350 - 443 
ELVAS 

CAIAGEST, Lda. 
António 
Rondão 

Tlf - 268 641 195                 
Fax - 268 641 199 

      

5 Elvas Assunção 

Sitio do 
Morgadinho        
Assunção                      
7350 - ELVAS 

SUPERELVAS, 
Supermercados
, S.A. Adalberto 
Gomes 

Tlf - 268 637 080                    
Fax - 268 637 088 

      

6 Elvas 
Caia e S. 

Pedro 
P.Galp-E.N.373 

Km 24,700 

Combustíveis 
Alto Alentejo 

Lda 

Tlf - 268 622 308                      
Fax - 268 622 455 
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 4.5 – Características Cemiteriais 
  

Quadro 15 – Localização e Capacidade dos Cemitérios 

    Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 
 

 4.6 – Características da Zona Industrial 
 
Quadro 16 – Localização e Tipicidade da Zona Industrial 

Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 

N.º Concelho Freguesia Localização 
Capacidade de 

Receção 
Observações 

1 Elvas Assunção 
Convento de S. 

Francisco 
240 Valor Estimado 

2 Elvas Vila Fernando Vila Fernando 90 Valor Estimado 

3 Elvas St.ª Eulália St.ª Eulália 300 Valor Estimado 

4 Elvas S. Vicente e Ventosa 
Estrada da Ventosa, 

Traseiras do Bairro Dr. 
Mário Cidrais 

295 Valor Estimado 

5 Elvas Vila Boim Rua das Taipas 20 Valor Estimado 

6 Elvas Barbacena Rua do Cemitério 80 Valor Estimado 

7 Elvas Terrugem Rua da Igreja 250 Valor Estimado 

8 Elvas S. Brás e S. Lourenço Lugar de S. Braz 81 Valor Estimado 

Localização 
Principais 
Indústrias 

Principais Tipos 
de Riscos 

Associados 
Potencial Risco Observações 

Estrada de Gil Vaz - Zona Industrial Madeiras incêndio Moderado 
Carpintaria Artesanal 

de Elvas, Ldª 

Zona Industrial das Fontainhas - Lote 
17 

Madeiras incêndio Moderado 
Carpintaria 

Elvimadeiras, Ldª 

Est. Do Moinho de Vento Combustíveis Explosão Elevado 
Combustíveis do Alto 

Alentejo 

Zona Industrial Lote 5 Plásticos Incêndio Moderado Dinoplásticos 

Zona Industrial Lote 12 Gás Explosão Elevado 
Friguadiana - 

Instaladora de Frio 
Industrial, Lda. 

Zona Industrial Lote 24 Gás Explosão Elevado 
José Luís Zuna - 

Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

Zona Industrial Lote 11 Plásticos Incêndio Moderado 
Plastielvas - Plásticos 

de Elvas, Lda. 

Zona Industrial Lote 16 Tintas Explosão Elevado 
Tincomil - Sociedade 

de Tintas e Colas, Lda. 

Zona Industrial Lote 20 
Laminados de 

fibras de 
carbono 

Explosão Elevado SP reinforcement 

Rua da Cadeia 
Tabacaria, 

Gás 
Explosão Elevado Tabacaria Painho Lda. 
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 4.7 – Rede de Saúde 
 

Relativamente à rede de saúde no concelho de Elvas, esta é composta por: 

- 1 Hospital; 

- 1 Centro de Saúde com extensões pelas freguesias rurais; 

- 1 Clínica privada. 

 4.8 – Rede de Pontos de Água 
 
A rede de pontos de água é composta por 28 pontos identificados cuja 

caracterização consta no quadro seguinte: 
 

Quadro 17 – Caracterização dos pontos de água 

ID_PA DATA_ACTLZ COORD_X COORD_Y DIST_ARV (m) DIST_EDIF (m) DIST_FIOS (m) 

1 19-06-2008 285481 226103 10.00 150.00 200.00 

2 20-06-2008 274961 231239 300.00 1170.00 768.00 

3 20-06-2008 276606 230018 940.00 770.00 440.00 

4 21-06-2008 274074 229256 210.00 740.00 437.00 

5 22-06-2008 274272 229283 11.00 533.00 288.00 

6 23-06-2008 276146 229568 981.00 692.00 1.00 

7 24-06-2008 271343 226681 10.00 1595.00 4500.00 

8 27-06-2008 271790 223726 10.00 512.50 2434.00 

9 28-06-2008 272515 227432 10.00 2267.00 2820.00 

10 01-07-2008 284262 218029 696.00 104.00 1.00 

11 01-07-2008 282572 218754 617.00 495.00 617.00 

12 04-07-2008 285682 217868 755.00 280.00 105.00 

13 04-07-2008 287085 219790 2072.34 11.80 1.00 

14 05-07-2008 289090 218129 1081.91 97.37 868.49 

15 05-07-2008 288204 217346 1433.88 323.24 752.03 

16 06-07-2008 290100 215170 1002.58 74.49 95.33 

17 06-07-2008 286439 213204 1974.26 38.01 421.83 

18 07-07-2008 286415 212720 2522.70 4.77 477.58 

19 07-07-2008 286612 212198 297.55 68.12 1211.67 

20 08-07-2008 292386 214791 957.77 560.49 707.54 

21 08-07-2008 293753 212034 1136.03 115.07 72.80 

22 11-07-2008 280378 214134 10.00 52.40 94.31 

23 11-10-2008 268021 221589 10.00 756.00 4398.00 

24 11-10-2008 270615 221549 503.00 299.00 2161.00 

25 11-10-2008 272263 219166 1645.00 614.00 350.00 

26 11-10-2008 270360 220250 267.00 297.00 1681.00 

27 11-10-2008 271069 217941 914.00 107.00 32.00 

28 11-10-2008 273722 217900 422.00 352.00 2281.00 
Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 
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5– CARACTERIZAÇÃO DO RISCO 

 

Este capítulo da caracterização do risco será futuramente melhorado e 

complementado, uma vez que o plano é dinâmico.  

 5.1 – Análise de Risco 

      5.1.1 – Identificação e Caracterização dos Perigos 
 

  a) Cheias 

A bacia hidrográfica em causa é a do rio Guadiana, que se estende desde a zona 

do Nordeste alentejano até Vila Real de St.º António. 

Pelo concelho de Elvas passa apenas uma linha de água permanente, neste caso 

o Rio Caia, conforme figura 39. Olhando para todas as linhas de água não 

permanentes, existem duas delas que passam pelo meio urbano da cidade e que 

poderão causar situações de cheia em caso de quedas de precipitação extremas, 

nomeadamente a Ribeira do Cêto e a Ribeira do Can-Cão. 

No que respeita a infraestruturas críticas potencialmente situadas em leito de 

cheia apenas existe uma, o infantário da urbanização do Revoltilho, situado ao 

lado da Ribeira do Can-Cão, conforme figura 38. 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura 38 – Localização do infantário do Revoltilho 
Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 -  SHGM, IGP 2002, IGP, 2006. 
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Figura 39 – Análise da vulnerabilidade do concelho de 

Elvas face ao risco de cheia 
     Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 -  SHGM; IGP, 2002. 
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Após análise dos edifícios potencialmente situados em zonas vulneráveis 
concluiu-se que não existem casos que sejam alvo de planeamento de 

emergência específico, por se tratar de uma linha de água com pouco caudal. 
Existem no entanto algumas zonas que poderão ser afetadas em casos muito 
extremos de queda de precipitação, provocando alagamento de hortas e algumas 

casas e armazéns, conforme figura 39. 
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Figura 40 – Análise dos edifícios potencialmente implantados em zonas de cheia 

– Ribeira do Cêto 
Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009; IGP, 2002; IGP, 2006. 
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Observando a figura 40 verifica-se que à cota 230 serão afetadas cerca de 5 

casas e à cota 235 serão afetadas cerca de 14 casas, situadas na margem 

esquerda da ribeira. Na margem direita, após análise no terreno, não serão 

afetadas casas por estarem construídos muros que impedem o avanço da água 

para o interior das propriedades. 

Os mecanismos de vigilância e acompanhamento para esta situação, que o SMPC 

pode utilizar, são os avisos do IM e do CDOS de Portalegre, referentes à previsão 

de fortes precipitações. 

 

  b) Seca 

Na perspetiva da Proteção Civil, a seca caracteriza-se pelo défice entre as 

disponibilidades hídricas do País e as necessidades de água para assegurar o 

normal abastecimento público (SNBPC, 2006). 

A posição geográfica de Portugal leva a que a situação de seca seja frequente, 

não sendo propriamente uma surpresa e por isso deve ser encarada como um 

elemento climático de determinada frequência no sentido de que já ocorreu no 

passado e vai ocorrer no futuro (INAG, 2005). 

A gravidade de uma seca é sobretudo contabilizada pelos que ficam privados de 

água para as atividades quotidianas alimentares, higiénicas ou económicas. Para 

uma gestão das origens de água, ou seja, rios, linhas de água, albufeiras, lagoas 

ou aquíferos, em situações críticas de seca, é necessário um conhecimento 

pormenorizado dos aspetos qualitativos e quantitativos das utilizações da mesma 

(INAG, 2005). 

Em relação ao caso específico de Elvas neste momento existem melhores 

condições em termos de abastecimento público do que à 15 anos atrás. 

 A Barragem do Caia abastece a população e a agricultura de 3 concelhos, Elvas, 

Arronches e Campo Maior, no total com cerca de 40 000 habitantes. 

Recentemente foi reforçado o abastecimento público de água de Elvas através de 

um projeto conjunto com a empresa Águas do Norte Alentejano. Importa referir 

também que o abastecimento de água à população foi concessionado à empresa 

Aquelvas S.A. 

As figuras seguintes mostram captações alternativas potencialmente utilizadas 

em períodos de seca hidrológica para abastecimento da população. São furos 

artesianos da propriedade do Município, que caso não sejam suficientes terão de 

ser utilizadas captações privadas. 
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41 – Localização de captações alternativas para abastecimento de água à 

população - ELVAS 
Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009; IGP, 2006. 
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ST.ª EULÁLIA
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Figura 42 – Localização de captações alternativas para abastecimento de água à 

população – ST.ª EULÁLIA 
Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009; IGP, 2006. 
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Figura 43 – Localização de captações alternativas para abastecimento de água à 

população – TERRUGEM 
Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009; IGP, 2006. 
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Figura 44 – Localização de captações alternativas para abastecimento de água à 

população – VILA BOIM 
Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009; IGP, 2006. 
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  c) Trovoadas 

O movimento de ascensão e descida do ar que caracteriza o desenvolvimento de 

uma tempestade, juntamente com o próprio movimento das gotículas de água e 

cristais de gelo, afeta a distribuição das cargas elétricas de sinal contrário 

promovendo a sua separação. O relâmpago surge quando as cargas positivas e 

negativas entram em contacto, sendo a sua duração total cerca de um quinto de 

segundo. O ar em torno do raio torna-se cerca de quatro vezes mais quente do 

que a superfície solar e expande-se a uma velocidade supersónica, provocando 

as ondas sonoras que ouvimos como trovão. A maior parte dos raios desenvolve-

se entre as nuvens ou entre a nuvem e o solo, sendo este último o movimento 

que causa maiores preocupações (SNBPC, 2006). 

 

 
Figura 45 – Exemplo de um relâmpago 

Fonte: NET SAPO, 2006. 
 

Na zona de Elvas em período estival ocorrem com alguma frequência trovoadas. 

Não existe informação que tenha havido algum estudo sobre esta matéria para o 

caso específico de Elvas, apenas a existência de muitas árvores (azinheiras e 

sobreiros) completamente dizimados por relâmpagos e algumas habitações. As 

zonas mais vulneráveis são as que têm uma cota mais elevada de altitude, pelo 

facto do relâmpago ir sempre pelo caminho mais curto entre a nuvem e a terra. 

O centro histórico da cidade e o forte da graça que estão a cerca de 400 metros 

de altitude, são os pontos mais vulneráveis. 
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  d) Sismos 
 

 
 

1 - Crosta oceânica 

2 - Crosta continental adelgaçada 

3 - Fronteira de placas difusa (colisão continental) 

4 - Fronteira de placas (localização aproximada) 

5 - Subducção provável a sul dos bancos submarinos de Goringe e Guadalquivir e ao 

longo da margem continental oeste-ibérica 

6 - Falha ativa 

7 - Idem provável 

8 - Falha ativa com movimento de desligamento 

9 - Falha ativa com movimento inverso 

10 - Falha ativa com movimento normal 

Figura 46 – Enquadramento geodinâmico regional do território continental 

português 
Fonte: Adaptado SNBPC, 2006. Adaptado João Cabral (1995) 

 

No caso de Portugal Continental, próximo de Elvas passa uma falha ativa, como 

indica a seta de cor vermelha, e estende-se até à Costa Sul Alentejana, havendo 

uma melhor desta falha no ponto 2.8 (sismicidade) desta falha com movimento 

desconhecido. 

Fazendo enquadramento do concelho na carta de intensidades sísmicas máximas 

históricas verificamos que a maior parte do mesmo é abrangida pela intensidade 

6, conforme figura 47. 

As zonas mais vulneráveis são o centro histórico da cidade por ter edifícios já 

centenários e por ter acessos muito difíceis. 
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Figura 47 – Enquadramento do concelho de Elvas na carta de intensidades 

sísmicas máximas históricas 
Fonte: Atlas do Ambiente, 2009; IGP, 2002; GTF, 2009. 

 

As infraestruturas cuja interrupção do normal funcionamento, após um sismo, 

afeta a sociedade organizada assim como a prestação de socorro, são as 

seguintes: 

 Centro de Saúde; 

 Edifícios da St.ª Casa da Misericórdia 

 Edifícios das Juntas de Freguesia; 

 Hospital de St.ª Luzia; 

 Edifícios de todas as escolas existentes no concelho; 

 Edifícios de todos os lares de idosos;  

 Oficinas Municipais (Município de Elvas – Abegoaria); 

 Paços do concelho (Município de Elvas); 

 Quartel da AHBVE; 

 Quartel da Cruz Vermelha Portuguesa; 

 Quartel da GNR; 

 Quartel da PSP. 
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A figura 48 mostra as zonas mais vulneráveis, nomeadamente os edifícios 

susceptíveis de sofrerem danos estruturais (derrocada ou colapso). Destas zonas 

fazem parte o centro histórico de Elvas, que pelas suas características de falta de 

acessos e idade avançada dos edifícios é uma zona muito vulnerável, assim como 

alguns bairros envolventes que têm edifícios com alturas consideráveis e que por 

isso os torna mais vulneráveis em situação de sismo. 
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Figura 48 –  Identificação de zonas mais vulneráveis em situação de sismo 
Fonte: IGP, 2002; GTF, 2009. 
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  e) Rutura de Barragens 

No concelho de Elvas existe uma barragem de grandes dimensões que está no 

limite entre os concelhos de Campo Maior, Arronches e Elvas. As características 

estão no quadro 17 assim como a fotografia na figura 49. Esta estrutura entrou 

em funcionamento no ano de 1967 e portanto já tem 42 anos de existência. 

 
 
                  

 
Figura 49 – Foto da Barragem do Caia 

Fonte: Adaptado INAG, 2006. 
 

                       Quadro 18 – Características Principais da Barragem do Caia 

Nome Caia 

Capacidade Total  203000 (103m3) 

Capacidade Útil  192300 (103m3) 

Volume Morto  10700 (103m3) 

Cota do Nível de Pleno Armaz. (NPA)   233.5 (m) 

Cota do Nível Máximo de Cheia (NMC)  233.9 (m) 

Cota do Nível Mínimo de Exploração (NME)  192.4 (m) 

Superfície inundável do NPA  1970 (ha) 

Sub-Bacia Hidrográfica Principal Rio Caia 

Área da Sub-Bacia Hidrográfica Principal 577.64 (km2) 

Área da Sub-Bacia Hidrográfica Própria 577.64 (km2) 

Altitude média 342.88 (m) 

Declive médio 7 (%) 

Escoamento Médio Anual 802 (hm3) 

Caudal Máximo de Cheia 1080 (m3/s) 

                         Fonte: INAG, 2006. 
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A figura 50 mostra o cenário em caso de rotura da Barragem do Caia e verifica-
se que a água não vai provocar grandes prejuízos a jusante da mesma. 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50 – Cenário de rutura da Barragem do Caia 

Fonte: Instituto Geográfico Português, 2002. Inag, 2006. GTF, 2009. 

 

É importante referir que para além destes estudos os detentores da barragem 

têm planos especiais de emergência que contemplam o aviso à população em 

caso de emergência, na zona de auto-salvamento. Importa referir também que a 

legislação prevê, através do Decreto-Lei n.º 344/2007, de 15 de Outubro, a 

elaboração, pelo Sistema de Proteção Civil, do respetivo Plano de Emergência 

Externo, com o qual o PME se articula. 
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  f) Rutura de Gasodutos 

Em relação à localização do gasoduto podemos verificar na figura 51 que a linha 

principal direção à Estremadura espanhola passa próximo de Elvas. 

 

 
Figura 51 – “Pipeline” da Estremadura                                                                                                        

Fonte: GALP ENERGIA, 2006. 
 
 

Observando as figuras 52 e 53 é possível ver com mais pormenor o ramal 

principal e o ramal secundário do gasoduto que abastece o concelho de Elvas. 

Verifica-se que este vai em direção à zona industrial, passando antes pela 

estação de caminho-de-ferro (Fontainhas). Será portanto parte destas duas 

zonas que terá efeitos mais drásticos em caso de rutura, uma vez que 

observando a figura 44 se verifica a existência de elementos humanos nessa 

zona, cerca de 6 empresas, um infantário, a Estação Nacional de Melhoramento 

de Plantas, cerca de 12 habitações e dois snack-bar. Estima-se a presença de 

100 pessoas na envolvente a este troço, 25 das quais crianças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELVAS 
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Figura 52 – Gasoduto no concelho de Elvas 
Fonte: IGP, 2002; PDM de Elvas, 2009. 
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Figura 53 – Gasoduto, troço do ramal secundário, zona das Fontaínhas - 

Pormenor 
Fonte: IGP, 2002; PDM de Elvas, 2009. 
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  g) Colapso de Estruturas 

Neste tipo de situações que ocasionam por vezes muitas vítimas, as causas 

devem-se a erros de projeto, de construção, à falta de observação ou fiscalização 

e reparação constante das estruturas em função da idade, das cargas a que 

estão sujeitas e mesmo na consequência de catástrofes naturais como as cheias 

e os sismos. Neste momento estão identificadas algumas estruturas públicas que 

levam a uma grande concentração de população devido às várias atividades 

exercidas, nomeadamente, feiras, seminários, palestras, congressos, 

espetáculos, etc.  

 

As estruturas referidas anteriormente são as seguintes: 

- Coliseu José António Rondão Almeida; 

- Centro de Negócios Transfronteiriço; 

- Cine- Teatro; 

- Pavilhões Multiusos das freguesias rurais; 

- Cine- S. Mateus; 

- Todo o património arquitetónico referido no ponto 1.3 da secção II; 

- Todas as escolas do concelho; 

- O Hospital de St.ª Luzia; 

- Os Paços do Concelho e todo o Centro Histórico. 

 

Estes são os locais mais vulneráveis pelo facto de serem pontos de concentração 

de pessoas, que em caso de catástrofe os prejuízos serão muito maiores, quer 

em termos materiais como humanos. Para agravar a situação, o Cine- Teatro 

está localizado no centro histórico da cidade onde os acessos e saídas de 

emergência são muito limitados. Por outro lado a construção dessa estrutura já é 

centenária e portanto a probabilidade de ceder é maior. 

 

  h) Incêndios Florestais 

O aumento da temperatura global do planeta, especialmente na Europa e 

Península Ibérica e o aumento da biomassa existente no solo leva a que a ignição 

e propagação de incêndios florestais seja cada vez mais devastadora e violenta 

(ANIF, 2005). 

Devido ao tipo de floresta existente no concelho, montado de azinho com uso 

silvo- pastoril, a probabilidade de ocorrência de incêndios é reduzida, porém o 

que se verifica é que efetivamente ocorrem muitos incêndios rurais em pastos, 

matos e olivais. A climatologia na região é grande responsável pelos incêndios, 

uma vez que se registam na época estival máximos de temperatura que 

ultrapassam frequentemente os 38ºC, associada à falta de limpeza. 
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A figura 28 tipifica os povoamentos florestais existentes no concelho de Elvas. 

Observando a mesma, podemos verificar que no geral, e de forma significativa, 

como já foi dito anteriormente, apenas existe montado de azinho e algum 

montado de sobro. As zonas críticas são aquelas onde os acessos, declives e 

densidades podem dificultar mais as operações de combate, nomeadamente o 

Esteval da Madreana, a Mata de Vila Boim, a Serra do Falcato e o Forte da Graça. 

A cartografia de risco de incêndio, perigosidade de incêndio e prioridades de 

defesa da floresta, constam nos mapas 1-a e 1-b, 5-a e 5b, 13-a e 13-b, 

respetivamente, do ponto 7 desta secção. 

  i) Transporte de Matérias Perigosas 

São consideradas mercadorias perigosas as substâncias ou preparações que 

devido à sua inflamabilidade, ecotoxicidade, corrosividade ou radioatividade, por 

meio de derrame, emissão, incêndio ou explosão podem provocar situações com 

efeitos negativos para o Homem e para o Ambiente (UNIDADE DE 

PLANEAMENTO/NÚCLEO DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA DA ANPC; ESCOLA NACIONAL DE 

BOMBEIROS – CURSO GERAL DE PROTECÇÃO CIVIL, 2006). 

Existe um Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por 

Estrada (RPE) que está regulamentado no Decreto-Lei n.º 267-A/2003, de 27 de 

Outubro. Neste diploma as mercadorias são classificadas em vários tipos 

conforme indica o quadro 19. 

 

               Quadro 19 – Classificação das matérias segundo o RPE 

Classe 1 Matérias e objetos explosivos 

Classe 2 Gases 

Classe 3 Líquidos inflamáveis 

Classe 4.1 Matérias sólidas inflamáveis, matérias auto-reactivas e 
matérias sólidas explosivas dessensibilizadas 

Classe 4.2 Matérias sujeitas a inflamação espontânea 

Classe 4.3 Matérias que, em contacto com a água, libertam gases 
inflamáveis 

Classe 5.1 Matérias comburentes 

Classe 5.2 Peróxidos orgânicos 

Classe 6.1 Matérias tóxicas 

Classe 6.2 Matérias inoficiosas 

Classe 7 Matérias radioativas 

Classe 8 Matérias corrosivas 

Classe 9 Matérias e objetos perigosos diversos 
                     Fonte: UNIDADE DE PLANEAMENTO/NÚCLEO DE PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA DA ANPC; ESCOLA NACIONAL DE 

BOMBEIROS – CURSO GERAL DE PROTECÇÃO CIVIL, 2006. 
 
 

Por outro lado, também existe com alguma frequência, transporte de agro- 

químicos pelo facto de existir o Perímetro de Rega do Caia, zona com grande 
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potencial agrícola. Para além da circulação destas mercadorias existem outros 

tipos de mercadorias que circulam na rodovia, nomeadamente, produtos 

metalúrgicos, materiais de construção, animais vivos, produtos alimentares e 

forragens, produtos agrícolas, máquinas e veículos.  

 A figura 54 mostra as vias rodo e ferroviárias principais que atravessam o 

concelho de Elvas. As zonas mais vulneráveis a acidentes com matérias perigosas 

serão logicamente onde existem aglomerados populacionais e áreas protegidas 

como é o caso dos 3 Sítios da Rede Natura 2000 e das 3 Zonas de Proteção 

Especial, que abrangem cerca de 33% do concelho. 

Observando a mesma figura verificamos que o transporte de matérias perigosas 

feito pela EN4 pode ser mais perigoso para a população comparativamente à A6, 

devido à sua proximidade com os aglomerados populacionais. A primeira via 

passa pela Terrugem, Vila Boim e Elvas. As vias que passam pelo Sítio do Caia 

são a A6 e a Ferrovia, como se pode observar na mesma figura, sendo essas 

zonas mais vulneráveis aos acidentes, em termos ecológicos. Relativamente à 

ferrovia as zonas mais vulneráveis são a estação de St.ª Eulália e a Estação de 

Elvas por se localizarem em aglomerados populacionais. A Barragem do Caia 

poderá sofrer algumas consequências no caso de ocorrer chuva intensa e por 

arrastamento contaminar a água. 

Nos últimos 8 anos ocorreram três acidentes com matérias perigosas, todos eles 

na A6. Dois desses acidentes ocorreram no nó de Varche, Km 144.  
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Figura 54 – Principais vias rodo e ferroviárias 
Fonte: INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS, 2002. ICNB, 2006. GTF, 2009. 
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  j) Acidentes Aéreos 

Em relação a esta alínea Elvas tem a cerca de 30 Km um aeroporto comercial em 

Talavera La Real (Espanha). Não há informação que refira a existência de algum 

corredor aéreo sobre Elvas, no entanto é necessário ter em conta esta situação. 

As figuras seguintes localizam e caracterizam o aeroporto dessa zona. 

 
     

 
  Figura 55 – Localização do Aeroporto Comercial de Talavera La Real 

Fonte: adaptado GOOGLE EARTH, 2006. 

 

 
                                   

 Figura 56 – Aeroporto Comercial de Talavera La Real 
Fonte: adaptado GOOGLE EARTH, 2006. 
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  l) Deslizamentos/ Acidentes Geomorfológicos 

Neste descritor importa referir que apenas na freguesia da Terrugem existe uma 

zona potencialmente vulnerável a deslizamentos. No entanto, segundo a litologia, 

as vertentes mais inclinadas têm na sua composição xistos e grauvaques, não 

havendo alternância de materiais. Por outro lado não existem aglomerados 

populacionais nem vias de comunicação nessa zona. A figura seguinte mostra a 

localização da zona analisada. 

    

 
Figura 57 – Declives superiores a 45% no concelho de Elvas 

Fonte: IGP, 2002; Atlas do Ambiente. 

  m) Acidentes Industriais Graves 

Em Elvas não existem estabelecimentos com matérias perigosas com potencial 

para causar danos em pessoas no exterior do estabelecimento. No entanto as 

estações de serviço serão as que poderão causar danos de maior gravidade em 

caso de catástrofe. Estas já estão caracterizadas no ponto 4.4 desta parte IV. 

  n) Fenómenos Meteorológicos Adversos 

No concelho de Elvas ocorrem por vezes fenómenos meteorológicos adversos, 

como são a chuva forte e vento forte. Associado a estes fenómenos está o risco 

de queda de árvores, danos em estruturas suspensas ou montadas (painéis 

publicitários, andaimes, etc.) e danos estruturais em edifícios (queda de 

chaminés, levantamento de telhados, etc.). 
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  o) Incêndios Urbanos 

Analisando este risco verifica-se que é o Centro Histórico de Elvas aquela zona 

que é mais vulnerável aos incêndios urbanos por uma série de fatores, 

nomeadamente, o tipo de construções, tipo de materiais, idade das estruturas, 

inclusivamente os acessos são muito limitados devido à largura das ruas.  

A figura seguinte mostra o Centro Histórico da cidade de Elvas, assim como os 

edifícios mais vulneráveis pelo tipo de combustível que têm no seu interior. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 58 – Edifícios mais vulneráveis a incêndios no centro histórico da cidade 

de Elvas 
Fonte: IGP, 2006; GTF, 2009. 

 

  p) Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário 

Relativamente a este risco e após analisadas a acumulação de sinistralidade e 

outras zonas perigosas, verificou-se que existem algumas vias com potencial 

vulnerabilidade, nomeadamente, Autoestrada n.º 6 (A6), Estrada Nacional n.º 4 

(EN4), Ex - Estrada Nacional n.º 246 (EN246), Estrada Nacional n.º 373 (EN373) 

e Estrada Municipal n.º 514 (EM514). 

A figura seguinte mostra a localização das zonas de acumulação de sinistralidade 

na rede viária do concelho de Elvas. 

G
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Figura 59 – Zonas de acumulação de sinistralidade na rede viária do concelho de 

Elvas 
Fonte: IGP, 2002; GTF, 2009. 
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      5.1.2 – Análise dos Riscos Significativos 
 

  a) Cheias 

 
O quadro 20 mostra as zonas com histórico de cheia, onde a probabilidade de 

ocorrência é elevada nos anos com mais ocorrência de precipitação. 

 
Quadro 20 – Localização das ZONAS DE CHEIA no concelho de Elvas.  

Rio / 
Ribeira 

Freguesia Zona 

Povoações 
Zonas 
Agrícolas 

Instalações 
(CASAS) 
Agrícolas 

Equipamentos  
Observações 

Local Habitações Rodoviárias Outras 

Rio Caia Caia 
Ponte da 
Amoreirinha 

        
C.M. 1116 
(Godinha-
Elvas) 

    

Rio Caia 
Caia e S. 
Pedro 

Ponte D. 
Joana 

        

C.M. 1109 
(Caia-
Campo 
Maior) 

    

Rio Caia 
Caia e S. 
Pedro 

Zona da 
Herdade da 
Amoreirinha 

    X 
Zona da 
Herdade da 
Amoreirinha 

      

Rio Caia 
Caia e S. 
Pedro 

Zona da 
Herdade de 
D. Joana 

    X 
Zona da 
Herdade de 
D. Joana 

      

Rib. do 
Cêto 

Alcáçova Boa Fé 
Margens 
da Ribeira 
do Cêto 

X (apenas pisos 
térreos) 

X 
alagamento 
de hortas 

      

Rib. do 
Can-
Cão 

Assunção Piedade 
Av. da 
Piedade 

X (garagens e 
zonas de 
estacionamento) 

          

Chuvas 
intensas 

Barbacena 
Largo dos 
Lavadouros 

Largo 
junto aos 
lavadouros 

X (apenas pisos 
térreos) 

        

Inundação 
por 
acumulação 
de águas, 
devido a 
precipitação 
intensa. 

Chuvas 
intensas 

Caia e S. 
Pedro 

            

diques das 
barragens 
(em caso 
de rotura 
das 
barragens) 

Inundação 
por 
acumulação 
de águas, 
devido a 
precipitação 
intensa. 

Fonte: CDOS Portalegre, 2010. 
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  b) Transporte de Matérias Perigosas 

As matérias perigosas mais frequentes que circulam pela rede viária são os 

combustíveis, cujo quadro 21 mostra os fretes semanais dessas substâncias 
entre Borba e Elvas. 
 

         Quadro 21 – Fretes entre Borba e Elvas 

Tipo Quantidade/Semana Quantidade/Ano 

Fuel óleo 4 Veículos cisterna 208 Veículos cisterna 

GPL (butano e propano) 3 Veículos cisterna 156 Veículos cisterna 

Óleos brancos (gasolinas) 25 Veículos cisterna 1300 Veículos cisterna 
            Fonte: CDOS Portalegre, 2010. 

 

O quadro 22 mostra o tipo de mercadorias perigosas que são transportadas na 

rede ferroviária, nomeadamente na Linha de Leste, segundo a Direção de 

Segurança da REFER. Pode-se verificar que em caso de acidente haverá 

consequências muito graves para o ambiente e eventual população afetada, uma 

vez que as matérias transportadas são no geral tóxicas, corrosivas e inflamáveis. 
 

     Quadro 22 – Transporte de Matérias Perigosas na Linha do Leste 

       Fonte: REFER EP, Direção de Segurança. 

Mercadoria Classe RID1 Nº ONU2 

Hidróxido de sódio sólido (soda cáustica) 8.41b) 1823 

Líquidos inflamáveis (tintas, cola, vernizes, cera) 3.2-3.3b)-3.31c) 1133/1263/1993 

Peróxido de hidrogénio em solução aquosa com 20%, 
pelo menos, mas 60% no máximo de peróxido de 
hidrogénio/ peróxido de hidrogénio em solução aquosa 
estabilizada com mais de 60 % de peróxido de 
hidrogénio. 

5.11b) – 5.1,1a) 2014/ 2015 

Essência de terebentina 3.31c) 1299 

Etanol 3 1170 

Dióxido de enxofre 2.2TC 1079 

Metacrilato de metilo 3 1247 

Diclorometano 6 1593 

Líquido orgânico corretivo básico 8 3267 

Alquifenóis líquidos 8 3145 

Líquido orgânico tóxico, corrosivo, n.s.a. 6 2927 

Bebidas alcoólicas com mais de 70 % em volume de 
álcool. 

3 3065 

Acrilatos de butilo estabilizados 3 2348 

N, N-dimetilformamida 3 2265 

Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, 
líquida, n.s.a. 

9 3082 

Ácido fórmico 8 1779 

Ácido acético glacial em solução com mais de 80 % 
ácido. 

8 2789 

Ácido fosfórico 8 1805 
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  c) Incêndios Florestais 

 

Devido ao tipo de floresta existente no concelho, montado de azinho com uso 

silvo- pastoril, a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais é reduzida. O 

que se verifica é que efetivamente ocorrem muitos incêndios rurais, 

agroflorestais, em pastos, matos e olivais, sendo Elvas um dos concelhos que 

anualmente apresenta a nível distrital mais ignições. A cartografia de risco de 

incêndio e perigosidade 1:25 000, consta nos mapas 1-a e 1-b, 2-a e 2-b, 

respetivamente, do ponto 7 desta secção. 

 
 

 
             Figura 60 – Mapa de Risco de Incêndio do Concelho de Elvas 

Fonte: ADAPTADO PMDFCI DE ELVAS – SHGM 

 

 5.2 – Análise de Vulnerabilidades 
 
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. Neste contexto e fazendo uma análise ao concelho de 

Elvas, o risco que poderá causar no futuro com mais frequência e que já causou 

no passado prejuízos, é o risco de cheia, nos locais enumerados pelo quadro 20, 

sendo afetadas garagens, carros, comércios. 
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      Quadro 23 – Principais tipos de riscos e seu potencial na Zona Industrial de 
Elvas 

 
            Fonte: GTF, Arronches, Campo Maior e Elvas, 2009 

 
 

 5.3 – Estratégias Para a Mitigação de Riscos 
 
Neste ponto importa referir que a legislação nacional, normas e regulamentos de 

âmbito municipal são o primeiro instrumento para a mitigação dos riscos. Neste 

contexto os cidadãos são obrigados a solicitar licenças nas mais diversas áreas 

de construção, tendo-se assim controlo sobro o ordenamento do território 

assente no Plano Diretor Municipal. Este documento encontra-se atualmente em 

revisão, estando previsto a adoção de projetos e medidas para a mitigação de 

riscos e vulnerabilidades, nomeadamente: 

 Incêndios florestais – Está contemplado no PMDFCI, documento já incluído 

no PDM, a realização de campanhas de sensibilização DFCI para públicos 

alvo diferentes (agricultores, caçadores, escolas e condutores). Por outro 

lado, reforço da fiscalização por parte das forças de segurança assim como 

do município, com base no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que 

estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009 de 14 de Janeiro; 

LOCALIZAÇÃO 
PRINCIPAIS TIPOS DE RISCOS 

ASSOCIADOS 
POTENCIAL RISCO 

Estrada de Gil Vaz - Zona Industrial incêndio Moderado 

Zona Industrial das Fontainhas - 
Lote 17 

incêndio Moderado 

Est. Do Moinho de Vento Explosão Elevado 

Zona Industrial Lote 5 Incêndio Moderado 

Zona Industrial Lote 12 Explosão Elevado 

Zona Industrial Lote 24 Explosão Elevado 

Zona Industrial Lote 11 Incêndio Moderado 

Zona Industrial Lote 16 Explosão Elevado 

Zona Industrial Lote 20 Explosão Elevado 

Rua da Cadeia Explosão Elevado 
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 Cheias – Limpeza e desobstrução das principais linhas de água que 

atravessam o meio urbano, nomeadamente as ribeiras do Cêto e do 

Cancão, assim como execução de obras de engenharia natural no que diz 

respeito à estabilização de taludes com o objetivo de evitar a erosão do 

solo. Análise pela CMPC de projetos de construção para as zonas 

identificadas como potencialmente perigosas, em articulação com o 

previsto no PDM; 

 Transporte de mercadorias perigosas – Reforço da fiscalização pelas forças 

de segurança nas vias rodoviárias com mais trânsito, nomeadamente, 

Autoestrada A6 e EN 4. Obrigatoriedade de informação por parte das 

empresas transportadoras da data e hora prevista de passagem pelo 

concelho de Elvas das mercadorias perigosas, aos bombeiros, forças de 

segurança e SMPC. 

 

Importa referir que este Plano tem potencial para ser utilizado como reforço do 

relacionamento com as políticas de ordenamento e planeamento territorial, no 

sentido de estarem aqui contempladas e caracterizadas as áreas com 

determinadas características para fins de apoio à emergência, como são as zonas 

de concentração e reserva, campos de desalojados, hospitais de campanha, 

áreas cemiteriais, etc. 

 

6– CENÁRIOS 

Um cenário é uma representação simplificada da realidade com a função de 

ajudar a compreender os problemas e a gravidade dos mesmos. 

 

 6.1 –  Cheias 

Neste ponto vai ser representado um cenário de cheia na zona da Ribeira do 

Cêto, principal linha de água do perímetro urbano de Elvas. 

Para análise do risco foi considerado o disposto na Diretiva Operacional Nacional 

n.º1/ANPC/2007, considerando-se que o grau de gravidade é moderado e o grau 

de probabilidade é médio. Segundo essa tabela de dupla entrada, Matriz de 

Risco, a situação de cheia naquela zona representa um risco de grau baixo. 

Relativamente às prioridades de Acão, o objetivo é salvar e socorrer pessoas em 

primeiro lugar, na zona afetada mais urbana, percorrendo todas as casas e 

infraestruturas inundadas. 

O ponto 2 da parte II deste plano, assim como a parte III do mesmo, mostram 

as atribuições e responsabilidades de cada interveniente, sendo em sede de PCO 

analisado e decidido todos os recursos a mobilizar e quais as medidas a tomar 

concretamente, segundo o desenrolar da ocorrência. 
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As figuras seguintes caracterizam a zona afetada neste cenário em 3D, para uma 

visão mais específica daquilo que está em estudo. 

Neste cenário o tratamento médico é necessário, mas não se prevêem vítimas 

mortais. Prevê-se também algumas hospitalizações e retirada de pessoas por um 

período de 10 a 15 horas. Algum pessoal técnico seria necessário e haveria 

alguns danos materiais. Haveria alguns prejuízos financeiros por tudo o que foi 

dito anteriormente, afetando 30 a 40 casas e 90 a 120 pessoas. 
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Figura 61 – Diagrama operacional sobre o cenário de inundação na Zona da 

Ribeira do Cêto em Elvas 
Fonte: GTF, 2009. 

 

PRIORIDADES DE ACÇÃO: 

                                                
1 - Socorrer e salvar pessoas 
nos lugares afectados, 
CASAS, ARMAZÉNS, 
GARAGENS, ETC;                               
2 - Salvar bens; 

GNR e PSP: Manter a 
segurança e os 
corredores de 

evacuação no TO. 
Busca e salvamento se 

necessário. 

AHBV ELVAS: 

Socorro, busca e 
salvamento à 

população e aos bens 
afectados, transporte 

dos acidentados e 
urgência pré-hospitalar. 

ESCUTEIROS: Apoio 
logístico, sanitário e 

social às pessoas 
afectadas. 

CVP: Coordenação das 
acções de apoio, 

assistência sanitária e 
social às pessoas 

afectadas, colaboração 
na evacuação, 
transporte de 

desalojados e ilesos, 
levantamento de 

feridos e cadáveres, 
apoio psicossocial e 

distribuição de roupas e 
alimentos à população. 

MEDIDAS A ADOPTAR: 

1 - SOCORRER E SALVAR 
PESSOAS E BENS; 

2 - MANTER A SEGURANÇA 
DO TO ASSIM COMO CRIAR 
CORREDORES DE 
EVACUAÇÃO PARA O CENTRO 
DE NEGÓCIOS 
TRANSFRONTEIRIÇO; 

3 - LANÇAR COMUNICADOS 
PARA OS MCS SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 
QUAIS OS CORREDORES DE 
EVACUAÇÃO; 

RECURSOS A MOBILIZAR: 

1 PCO 

3 EQUIPAS COM BARCOS 
DE SALVAMENTO (3); 

AMBULÂNCIAS (4); 

AUTOCARROS (2); 

1 EQUIPA DE TRÂNSITO DA 
GNR; 

1 EQUIPA DE TRÂNSITO DA 
PSP; 

INEM: Coordenação de 
todas as actividades de 

saúde em ambiente 
pré-hospitalar, triagem 
e evacuações primárias 

e secundárias, 
referenciação e 

transporte para as 
unidades de saúde 

adequadas, bem como 
a montagem de postos 
médicos avançados. 

ST.ª CASA DA 
MISERICÓRDIA: 

Apoio logístico, 
sanitário e social às 
pessoas afectadas 

EXÉRCITO: Colaboram, 
de acordo com os 
planos próprios e 
disponibilidade de 
recursos, no apoio 

logístico às forças de 
protecção e socorro, na 

evacuação da 
população. 
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Figura 62 – Cenário de Inundação na Zona da Ribeira do Cêto em Elvas  

Fonte: GTF, 2009; IGeoE – SHGM (carta 414) 
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ELVAS

FORTE DA GRAÇA

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 63– Cenário de Inundação na Zona da Ribeira do Cêto em Elvas – 3D 

Fonte: GTF, 2009; IGeoE - SHGM 
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 6.2 –  Incêndios Florestais 

Neste ponto vai ser representado um cenário de incêndio florestal na zona do 

Forte da Graça, local com muita probabilidade de ocorrência de incêndios, dentro 

do perímetro urbano de Elvas. 

Relativamente às prioridades de Acão, o objetivo é salvar e socorrer pessoas em 

primeiro lugar, na zona afetada mais urbana, evacuando todas as casas e 

infraestruturas existentes passíveis de ser afetadas pelo fogo. 

O ponto 2 da parte II deste plano, assim como a parte III do mesmo, mostram 

as atribuições e responsabilidades de cada interveniente, sendo em sede de PCO 

analisado e decidido todos os recursos a mobilizar e quais as medidas a tomar 

concretamente, segundo o desenrolar da ocorrência. 

As figuras seguintes caracterizam a zona afetada neste cenário em 3D, para uma 

visão mais específica daquilo que está em estudo. 

Neste cenário o tratamento médico é necessário, mas não se prevêem vítimas 

mortais. Prevê-se também algumas hospitalizações e retirada de pessoas por um 

período de 5 a 10 horas. Algum pessoal técnico seria necessário e haveria alguns 

danos materiais. Haveria alguns prejuízos financeiros por tudo o que foi dito 

anteriormente, afetando 20 a 30 casas e 40 a 60 pessoas. 
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Figura 64 – Diagrama operacional sobre o cenário de Incêndio na zona do Forte 

da Graça 
Fonte: GTF, 2009. 

PRIORIDADES DE ACÇÃO: 

                                                
1 - Socorrer e salvar pessoas 
nos lugares afectados, 
CASAS, ARMAZÉNS, 
GARAGENS, ETC;                               
2 - Salvar bens; 

GNR e PSP: Manter a 
segurança e os 
corredores de 

evacuação no TO. 
Busca e salvamento se 

necessário. 

AHBV ELVAS: 

Socorro, busca e 
salvamento à 

população e aos bens 
afectados, transporte 

dos acidentados e 
urgência pré-

hospitalar. 

ESCUTEIROS: Apoio 
logístico, sanitário e 

social às pessoas 
afectadas. 

CVP: Coordenação das 
acções de apoio, 

assistência sanitária e 
social às pessoas 

afectadas, colaboração 
na evacuação, 
transporte de 

desalojados e ilesos, 
levantamento de 

feridos e cadáveres, 
apoio psicossocial e 

distribuição de roupas 
e alimentos à 
população. 

MEDIDAS A ADOPTAR: 

1 - SOCORRER E SALVAR 
PESSOAS E BENS; 

2 - MANTER A SEGURANÇA 
DO TO ASSIM COMO CRIAR 
CORREDORES DE 
EVACUAÇÃO PARA O 
CENTRO DE NEGÓCIOS 
TRANSFRONTEIRIÇO; 

3 - LANÇAR COMUNICADOS 
PARA OS MCS SOBRE 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 
QUAIS OS CORREDORES DE 
EVACUAÇÃO; 

RECURSOS A MOBILIZAR: 

1 PCO 

3 EQUIPAS COM BARCOS 
DE SALVAMENTO (3); 

AMBULÂNCIAS (4); 

AUTOCARROS (2); 

1 EQUIPA DE TRÂNSITO 
DA GNR; 

1 EQUIPA DE TRÂNSITO 
DA PSP; 

INEM: Coordenação de 
todas as actividades de 

saúde em ambiente 
pré-hospitalar, triagem 
e evacuações primárias 

e secundárias, 
referenciação e 

transporte para as 
unidades de saúde 

adequadas, bem como 
a montagem de postos 

médicos avançados. 

ST.ª CASA DA 
MISERICÓRDIA: 

Apoio logístico, 
sanitário e social às 
pessoas afectadas 

EXÉRCITO: Colaboram, 
de acordo com os 
planos próprios e 
disponibilidade de 
recursos, no apoio 

logístico às forças de 
protecção e socorro, na 

evacuação da 
população. 
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      Figura 65 – Cenário de Incêndio na zona do Forte da Graça 
Fonte: GTF, 2009, IGeoE-SHGM (carta 414) 
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Figura 66 – Cenário de Incêndio na zona do Forte da Graça em 3D 
Fonte: GTF, 2009, IGeoE-SHGM (carta 414) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



PMEPC DE ELVAS – Parte IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

MUNICÍPIO DE ELVAS                                                                                                      184 

7– CARTOGRAFIA 
 

A cartografia foi elaborada à escala 1:25 000, conforme orientações da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

Foram elaborados dois mapas por tema por questões de enquadramento à escala 

e encontram-se anexos a este plano, nomeadamente, os seguintes mapas: 

 

 Mapas 1a e 1b – RISCO DE INCÊNDIO DO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 2a e 2b – INFRA-ESTRUTURAS DE APOIO À PROTECÇÃO CIVIL 

MUNICIPAL; 

 Mapas 3a e 3b – HIDROGRAFIA DO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 4a e 4b – LITOLOGIA DO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 5a e 5b – PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO NO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 6a e 6b – INSOLAÇÃO NO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 7a e 7b – DIAS DE GEADA NO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 8a e 8b – HIPSOMETRIA NO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 9a e 9b – OROGRAFIA DO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 10a e 10b – EXPOSIÇÃO DO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 11a e 11b – OCUPAÇÃO DO SOLO NO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 12a e 12b – ZONAS PROTEGIDAS NO CONCELHO DE ELVAS; 

 Mapas 13a e 13b – PRIORIDADES DE DEFESA DA FLORESTA. 
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SECÇÃO III 

 

1– INVENTÁRIO DE MEIOS E RECURSOS 
 

                    Quadro 24 – Inventário de Meios e Recursos por Entidade 

 
ENTIDADES 

 

 
MEIOS E RECURSOS 

Câmara Municipal de Elvas – Serviço 
Municipal de Proteção Civil 

- 3 Autocarros 

- 3 Retroescavadoras 

- 3 Tratores 

- 1 Reboque 

- 4 Viaturas de transporte múltiplo 

- 2 Destroçadores mecânicos 
(correntes) 

- 1 Grade 

- 2 Destroçadores mecânicos 
(facas) 

- 4 Dumper 

- 15 Motorroçadoras 

- Equipamento Manual 

- 2 Funcionários (SMPC) 
 

Juntas de Freguesia 

- 6 Viaturas ligeiras mistas (3500 
Kg) 

- 12 Motorroçadoras 

- 6 Dumper 

- Equipamento manual 

- 11 Funcionários (SMPC) 
 

Bombeiros Voluntários 

Viaturas de incêndio: 

- 2  VOPE 

- 1  VCOT 

- 2  VLCI 

- 2 VRCI 

- 1  VTGC 

- 1  VE 30 

- 1  VSAT 
 
Viaturas de acidentes: 

- 1 Auto salvamento ligeiro 

- 1 Ambulância de socorro 

- 1 Ambulância do INEM 
 
Viaturas de transporte e apoio: 

- 6 Ambulâncias de transporte  

- 1 Auto comando, de apoio 
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Pessoal: 

- Quadro Ativo 45  

- Quadro Auxiliar 18   

- Quadro Auxiliar “Especialistas” 
23     

 
Material: 

- 10 Lances de mangueira de 25 
mm 

- 6 Lances de mangueira de 50 mm 

- 2 Lances de mangueira de 70 mm 

- 2 Motobombas 

- 1 Barco ISN 

- 1 Escada ANGUS até 13 metros 
de altura 

- 20 Aricas 

- 10 Casacos de aproximação 

- Central telefónica: 24 horas, 
todos os dias 

Guarda Nacional Republicana 

Comando Destacamento: 
- 28 Militares; 
- 4 Viaturas Urbanas; 
- 3 Viaturas Todo o Terreno (TT); 
- 1 Barco Patrulha; 
- 1 Viatura Pesada (GRUA); 
- 2 Motos. 
 
Posto de Elvas: 
- 31 Militares; 
- 2 Viaturas Urbanas; 
- 3 Viaturas TT. 
 
Posto de Santa Eulália: 
- 7 Militares; 
- 1 Viatura Urbana; 
- 1 Viatura TT. 
 
Posto de Vila Boim: 
- 11 Militares; 
- 1 Viatura Urbana; 
- 1 Viatura TT. 
 
Outros: 
- 1 Cão Pisteiro; 
- 26 Rádios rede SIRESP; 
- 4 Bases para Rádios rede SIRESP. 

Polícia de Segurança Pública 

- 3 Oficiais; 
- 13 Chefe/subchefes; 
- 60 Agentes Principais/Agentes; 
- 1 Reboque; 
- 1 Viatura Ligeira de Mercadorias; 
- 6 Viaturas Ligeiras Caracterizadas; 
- 2 Viaturas Descaracterizadas; 
- 3 Motociclos; 



PMEPC DE ELVAS – Parte IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

MUNICÍPIO DE ELVAS                                                                                                      187 

- 2 Ciclomotores. 

Exército – RC 3 Recursos humanos e viaturas 

Cruz Vermelha Portuguesa 

Viaturas: 
- 3 Ambulâncias A1 
- 5 Ambulâncias A2 
- 3 Viaturas de transporte múltiplo 
 
Pessoal: 
- 1 Médico 
- 2 Enfermeiros 
- 3 Psicólogos 
- 1 Socióloga 
- 3 Assistentes Sociais 
- 30 Especialistas de Emergência 

Hospital Hospital de Santa Luzia 

Centro de Saúde 

- 14 Médicos de Medicina Familiar 
- 20 Enfermeiros 
- 2 Técnicos de Saúde Ambiental 
- 1 Dietista 
- 1 Médico Saúde Pública 
- 2 Coordenadores Técnicos 
- 14 Assistentes Técnicos 
- 1 Psicólogo 
- 1 Assistente Social 
- 1 Gestor 

Portugal Telecom 1 Piquete de Emergência (2 pessoas) 

EDP-LTE 1 Piquete de Emergência (2 pessoas) 

Serviços de Segurança Social 1 Assistente Social 

Santa Casa da Misericórdia de Elvas 

Viaturas: 
- 3 viaturas de transporte múltiplo 
 
Pessoal: 
- 1 Encarregado Geral 
- 1 Técnica Contabilidade Principal 
- 1 Técnica Administrativa I 
- 3 Encarregada Geral dos Serviços 
Gerais 
- 1 Chefe de Compras 
- Auxiliar de Acão Médica I 
- 1 Fiel de Armazém 
- 1 Cozinheira Chefe I 
- 1 Cozinheira II 
- 2 Cozinheira I 
- 16 Ajudante de Lar II 
- 16 Ajudante de Lar I 
- 1 Operadora de Lavandaria 
- 3 Empregada de Refeitório 
- 1 Hortelão 
- 1 Motorista de Ligeiros 
- 1 Nutricionista (avença) 
- 1 Economista (avença) 
- 1 Médica (avença) 
- 3 Enfermeiros (avença) 
- 1 Advogado (avença) 
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2– LISTA DE CONTACTOS 

 

O quadro 25 mostra os contactos das várias entidades intervenientes no plano. 

Estas deverão informar o diretor do plano e o SMPC sobre as alterações 

efetuadas a esses contactos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 Psicóloga (avença) 
- 1 Terapeuta Ocupacional (avença) 

Rodoviária Recursos humanos e viaturas 

Escuteiros 

- 21 Dirigentes (+ 22 anos) 
- 15 Caminheiros (18-22 anos) 
- 25 Pioneiros (14-18 anos) 
- 35 Exploradores (10-14 anos) 
- 40 lobitos 

Comunicação Social 
Rádio Renascença Elvas 
Rádio Elvas 
Jornal Linhas de Elvas 
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Quadro 25 – Contactos  

  

ENTIDADE NOME ENDEREÇO TELEFONE FAX TELEMÓVEL E-MAIL 

CMPC  

PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL 
JOSÉ A. RONDÃO ALMEIDA RUA ISABEL MARIA PICÃO, 7350 ELVAS 268639740 268629060 962015401 gabinete.informacao@cm-elvas.pt 

REPRESENTANTE 

DAS JUNTAS DE 

FREGUESIA 

JOSÉ M. FERREIRA RUA DO TABULADO, 7350 ELVAS 268639560 268639561 963697533  

CB ELVAS CMDT. BAJUCA 
AV. DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, 

7350 ELVAS 
268636320 268622207 926962859 b.v.elvas.comand.@sapo.pt 

CVP DE ELVAS MARIA ADELAIDE RIBEIRO 
URB. QUINTA DA CARVALHA APARTADO 

42 7350-999 ELVAS 
268639350  268639359 967568688 

delvas@cruzvermelha.org.pt 

residencia.elvas@cruzvermelha.eu 

GNR ELVAS TENENTE GODINHO EN4, 7350 ELVAS 268637730 268637738 
961193075 

969643568 
Godinho.cmm@gnr.pt 

PSP ELVAS 
CHEFE TEIXEIRA 

SUBCOMISSÁRIO RIBEIRO 
RUA ISABEL MARIA PICÃO, 7350 ELVAS 268639470 268639471 

912297163 

936986409  
marribeiro@psp.pt 

EXÉRCITO – RC 3 SARG. CARLOS BAPTISTA 
LARGO DRAGÕES DE OLIVENÇA  

7100-ESTREMOZ 
268337600 268337600 925184182 cbaptista10@hotmail.com 

DELEGADO/A DE 

SAÚDE LOCAL 
DR. JOSÉ MARTINS 

RUA Dr.ª ADELAIDE CABETTE, N.º2, 

7350-314   ELVAS 
268637170 268637170 968689379 cselvas@ulsna.min-saude.pt 

ULSNA 
ENF. JORGE MARQUES 

Dr.ª VERA ESCOTO 

AV. DE SANTO ANTÓNIO | 7300-853 

PORTALEGRE 
268637200 268621017 

967917283 

966105347 

jorge.marques@ulsna.min-saude.pt 

vera.escoto@ulsna.min-saude.pt 

SEGURANÇA SOCIAL 
ASSISTENTE SOCIAL RITA 

FRUTUOSO 

PRAÇA JOÃO PAULO II, N.º 7,  

7300-111 PORTALEGRE 
245339800 245330278 963274638 Rita.g.frutuoso@seg-social.pt 

MUNICÍPIO DE 

ELVAS 
 

VEREADOR SMPC A 
COMPETÊNCIA DA PC 

JOÃO VINTÉM RUA DO MATADOURO, 7350 ELVAS 268622263 268621179 962015405 joao.vintem@cm-elvas.pt 

VICE-PRESIDENTE DR. NUNO MOCINHA RUA ISABEL MARIA PICÃO, 7350 ELVAS 268639740 268629060 962015404 nuno.mocinha@cm-elvas.pt 

GTF/GPC ENG.º TIAGO AFONSO 
RUA DE CAMPO MAIOR, N.º67, 7350 

ELVAS 
268637100 268637106 966190251 gabinete.florestal@cm-elvas.pt 

CHEFE DO PARQUE DE 
MÁQUINAS 

JORGE ALMEIDA RUA DO MATADOURO, 7350 ELVAS 268622263 268621179 962950796  

FIEL DE ARMAZÉM MILITÃO 
RUA DE CAMPO MAIOR, N.º67, 7350 
ELVAS 

268637100 268637106 961350383  

mailto:delvas@cruzvermelha.org.pt
mailto:cselvas@ulsna.min-saude.pt
mailto:jorge.marques@ulsna.min-saude.pt
mailto:vera.escoto@ulsna.min-saude.pt


PMEPC DE ELVAS – Parte IV – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

MUNICÍPIO DE ELVAS                                                                                                      190 

 
 

 

OUTRAS 

ENTIDADES 
 

CDOS - PORTALEGRE CMDT BELO COSTA 
RUA COMANDANTE JOSÉ MARIA CEIA, 

N.º9, 7300-056 PORTALEGRE 
245307100 245307109 964010734  salop.portalegre@prociv.pt 

HOSPITAL DE ST.ª 
LUZIA 

 
RUA MARIANA MARTINS, 7350-954 
ELVAS 

268637600 268629817 968333863 secadmin@helvas.min-saude.pt 

ESCUTEIROS FAVITA 
AGRUPAMENTO 158 ELVAS, APARTADO 
165, 7351 – 902 ELVAS 

268620400   geral@agr158.cne-escutismo.pt 

SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA 
 

QUINTA VALE DE MARMELOS, 7350 - 

111 ELVAS 

 

268626596 

 

268628724 
  

RÁDIO ELVAS  
RUA DOS CHILÕES N.º 1, Rch, 7350 - 

069 ELVAS 
268622044 268622046  radioelvas@radioelvas.pt 

RÁDIO RENASCENÇA 

VOZ DE ELVAS 
 

LARGO DE S. DOMINGOS, N.º 9,7350 - 

014 ELVAS 
268628180 268628818   

LINHAS DE ELVAS  RUA DOS APÓSTOLOS, 6B, 7350 - 032  268622697 268628835   

BRISA  

Quinta da Torre da Aguilha – Edifício 

Brisa 

2785-599 São Domingos de Rana 

21 444 85 00 214 449 592  servico.cliente@brisa.pt 

Estação de Serviço 
PROPEL, Lda. José Caldes – 

Gerente 

ESTRADA NACIONAL 4 AO KM 180.7 - 

PEDRAS NEGRAS 

7350 ELVAS 

 268 620 981 968122794     www.cepsa.com 

Estação de Serviço 
ADOLFO TELLES, Lda.    Carlos 

Telles, Adolfo Telles 

AV. BADAJOZ 

7350-096 ELVAS 
268 620 432                  268 626 095   

Estação de Serviço 
NABEIRAUTO, Lda. Dr. Paulo 

Fernandes 

AVENIDA DE BADAJOZ (EN 4) 

 7350 ELVAS 
268 636 400   268 636 420 934 785 209                  

Estação de Serviço 
CAIAGEST, Lda. António 

Rondão 
CAIA 7350-443 - ELVAS 268 641 195                  268 641 199   

Estação de Serviço 
SUPERELVAS, Supermercados, 

S.A. Adalberto Gomes 

RUA QUINTA SENA 5, ELVAS 

7350-310 ELVAS 
268 637 080                     268 637 088   

Estação de Serviço Combustíveis Alto Alentejo Lda 
AVENIDA LIBERDADE, PORTALEGRE 

7300-065 PORTALEGRE 
268 622 308 268 622 455  caalentejo@mail.telepac.pt 

mailto:servico.cliente@brisa.pt
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3– MODELOS DE RELATÓRIOS E REQUISIÇÕES 
 

Os relatórios têm por objetivo permitir aos órgãos de conduta e coordenação 

operacional avaliar a situação e a sua evolução em caso de acidente grave ou 

catástrofe, dando-lhes assim capacidade de intervenção para, o mais 

rapidamente possível, se controlar a situação e minimizar os seus efeitos.  

Nas páginas seguintes estão os modelos de relatório e requisição que 

devem ser utilizados aquando da ativação deste plano. 
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RELATÓRIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTALEGRE                                     ELVAS 
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REQUISIÇÃO 
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4– MODELOS DE COMUNICADOS 

Deverá ser prevista a divulgação pública de avisos e medidas de autoproteção, 

quer diretamente à população, quer através dos órgãos de comunicação social. 

Na página seguinte está o modelo de comunicado que deve ser seguido 

pelo diretor do plano, aquando da ativação do mesmo. 
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COMUNICADO 
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5– LISTA DE CONTROLO DE ACTUALIZAÇÕES DO PLANO 
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6– LISTA DE REGISTO DE EXERCÍCIOS DO PLANO 
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7– LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PLANO 

 

 ANPC; 

 CDOS DE PORTALEGRE; 

 GOVERNO CIVIL DE PORTALEGRE; 

 CB ELVAS; 

 CVP DE ELVAS; 

 GNR ELVAS; 

 PSP ELVAS; 

 EXÉRCITO – RC 3 

 DELEGADO/A DE SAÚDE LOCAL; 

 DIRECTOR DO HOSPITAL DE ST.ª LUZIA; 

 SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL; 

 ESCUTEIROS; 

 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA; 

 RÁDIO ELVAS; 

 RÁDIO RENASCENÇA – VOZ DE ELVAS; 

 LINHAS DE ELVAS; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE ASSUNÇÃO; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE AJUDA, SALVADOR E ST.º ILDEFONSO; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE ALCÁÇOVA; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE CAIA E S. PEDRO; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS E S. LOURENÇO; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE VILA BOIM; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE TERRUGEM; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE VILA FERNANDO; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE BARBACENA; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE ST.ª EULÁLIA; 

 JUNTA DE FREGUESIA DE s. VICENTE E VENTOSA; 

 MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR; 

 MUNICÍPIO DE ARRONCHES; 

 MUNICÍPIO DE MONFORTE; 

 MUNICÍPIO DE BORBA; 

 MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA; 

 MUNICÍPIO DE ALANDROAL 
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8– LEGISLAÇÃO 
 

 

 Declaração nº 344/2008 da Comissão Nacional de Proteção Civil, 

publicada no Diário da República de 17 de Outubro de 2008 - Regulamento 

de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional 

 Lei nº 53/2008, de 29 de Agosto – Lei de Segurança Interna 

 Decreto-Lei nº 159/2008, de 8 de Agosto - Aprova a Lei Orgânica da 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

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

publicada no Diário da República de 18 de Julho de 2008 - Diretiva relativa 

aos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de 

planos de emergência de proteção civil 

 Decreto-Lei nº 112/2008, de 1 de Julho – Conta de Emergência 

 Portaria nº 302/2008, de 18 de Abril - Estabelece as normas de 

funcionamento da Comissão Nacional de Proteção Civil 

 Decreto-Lei nº 56/2008, de 26 de Março - Estabelece o modo de 

aprovação das normas de funcionamento da Comissão Nacional de 

Proteção Civil e revoga o Decreto Regulamentar n.º 23/93, de 19 de Julho 

 Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro - Aprova o Código dos 

Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação 

pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a 

natureza de contrato administrativo 

 Decreto Regulamentar nº 86/2007, de 12 de Dezembro - Articula a 

Acão das autoridades de polícia e demais entidades competentes no 

âmbito dos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional 

 Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro – Enquadramento institucional e 

operacional da proteção civil no âmbito municipal, organização dos 

serviços municipais de proteção civil e competências do comandante 

operacional municipal 

 Lei nº 63/2007, de 6 de Novembro - Aprova a orgânica da Guarda 

Nacional Republicana 

 Portaria nº 1358/2007, de 15 de Outubro - Define a composição e 

funcionamento das equipas de intervenção permanente 

 Despacho do Secretário de Estado da Proteção Civil nº 

22396/2007, de 26 de Setembro – Força Especial de Bombeiros 

 Lei nº 53/2007, de 31 de Agosto - Aprova a orgânica da Polícia de 

Segurança Pública 

 Lei nº 32/2007, de 13 de Agosto - Regime jurídico das associações 

humanitárias de bombeiros 
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 Decreto-Lei nº 281/2007, de 7 de Agosto - Estabelece o regime 

jurídico da Cruz Vermelha Portuguesa e aprova os respetivos Estatutos 

 Decreto-Lei nº 254/2007, de 12 de Julho - Estabelece o regime de 

prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas e de 

limitação das suas consequências para o homem e o ambiente, transpondo 

para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2003/105/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, que altera a Diretiva nº 

96/82/CE, do Conselho, de 9 de Dezembro, relativa ao controlo dos 

perigos associados a acidentes graves que envolvam substâncias perigosas 

 Decreto-Lei nº 247/2007 de 29 de Junho - Define o regime jurídico 

aplicável à constituição, organização, funcionamento e extinção dos corpos 

de bombeiros, no território continental 

 Portaria nº 647/2007, de 30 de Maio - Aprova os Estatutos do 

Instituto Nacional de Emergência Médica 

 Decreto-Lei nº 220/2007, de 29 de Maio - Aprova a orgânica do 

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. 

 Declaração nº 97/2007 da Comissão Nacional de Proteção Civil, 

publicada no Diário da República de 16 de Maio de 2007 - Estado de alerta 

especial para o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

(SIOPS) 

 Portaria nº 543/2007, de 30 de Abril - Aprova os Estatutos do 

Instituto Nacional da Aviação Civil, I. P. 

 Portaria nº 530/2007, de 30 de Abril - Aprova os Estatutos do 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P. 

 Decreto-Lei nº 145/2007, de 27 de Abril - Aprova a orgânica do 

Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P. 

 Decreto-Lei nº 136/2007, de 27 de Abril - Aprova a orgânica do 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P. 

 Decreto-Lei nº 131/2007, de 27 de Abril - Aprova a orgânica do 

Instituto Nacional de Medicina Legal, I. P. 

 Decreto-Lei nº 109/2007, de 13 de Março - Cria a EMA - Empresa de 

Meios Aéreos, S. A., com a natureza de empresa pública na forma de 

sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, e aprova os 

respetivos estatutos 

 Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro - Lei das Finanças Locais 

 Decreto-Lei nº 203/2006, de27 de Outubro - Aprova a Lei Orgânica 

do Ministério da Administração Interna 

 Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho – Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) 
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 Lei nº 27/2006, de 3 de Julho – Lei de Bases da Proteção Civil 

 Decreto-Lei nº 61/2006, de 21 de Março - Aprova a Lei Orgânica do 

Exército 

 Decreto-Lei nº 22/2006, de 2 de Fevereiro - Consolida 

institucionalmente o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 

(SEPNA) e cria o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) no 

âmbito orgânico da Guarda Nacional Republicana 

 Decreto-Lei nº 173/2004, de 21 de Julho - Cria o Sistema Nacional de 

Gestão de Crises 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 56/2003, de 8 de Abril - 

Redefine as condições de instalação do SIRESP - Sistema Integrado das 

Redes de Emergência e Segurança de Portugal e determina a adoção de 

várias medidas concretas necessárias à respetiva implementação 

 Decreto-Lei nº 44/2002, de 2 de Março - Estabelece, no âmbito do 

sistema da autoridade marítima, as atribuições, a estrutura e a 

organização da autoridade marítima nacional e cria a Direcção-Geral da 

Autoridade Marítima 

 Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro - Primeira alteração à Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, que estabelece o quadro de competências, assim 

como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das 

freguesias  

 Decreto-Lei nº 138/2000, de 13 de Julho - Altera o Decreto-Lei nº 

5/2000, de 29 de Janeiro, que dá nova redação ao Decreto-Lei nº 411/98, 

de 30 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico da remoção, 

transporte, inumação, exumação, transladação e cremação de cadáveres, 

bem como de alguns desses atos relativos a ossadas, cinzas, fetos mortos 

e peças anatómicas, e ainda da mudança de localização de um cemitério 

 Decreto-Lei nº 5/2000, de 29 de Janeiro - Altera o Decreto-Lei nº 

411/98, de 30 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico da remoção, 

transporte, inumação, exumação, trasladação e cremação de cadáveres, 

bem como de alguns desses atos relativos a ossadas, cinzas, fetos mortos 

e peças anatómicas, e ainda da mudança de localização de um cemitério 

 Lei nº 169/99, de 18 de Setembro - Estabelece o quadro de 

competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos 

dos municípios e das freguesias 

 Lei nº 159/99, de 14 de Setembro - Estabelece o quadro de 

transferência de atribuições e competências para as autarquias locais  

 Decreto-Lei nº 411/98, de 30 de Dezembro - Estabelece o regime 

jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação, trasladação e 

cremação de cadáveres, bem como de alguns desses atos relativos a 
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ossadas, cinzas, fetos mortos e peças anatómicas, e ainda da mudança de 

localização de um cemitério 

 Decreto-Lei nº 253/95, de 30 de Setembro - Cria o Sistema Nacional 

para a Busca e Salvamento Aéreo 

 Decreto-Lei nº 148/95, de 24 de Junho - Altera o Decreto-Lei nº 

51/93, de 26 de Fevereiro (aprova a Lei Orgânica da Força Aérea) 

 Decreto Regulamentar nº 18/93, de 28 de Junho - Regula o exercício 

de funções de proteção civil pelas Forças Armadas 

 Decreto Regulamentar nº 13/93, de 5 de Maio - Regula as 

atribuições, composição, competência e funcionamento das comissões 

sectoriais de planeamento civil de emergência 

 Declaração de retificação nº 40/93, de 31 de Março - De ter sido 

retificado o Decreto-Lei nº 48/93, do Ministério da Defesa Nacional, que 

aprova a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 Declaração de retificação nº 38/93, de 31 de Março - De ter sido 

retificado o Decreto-Lei nº 49/93, do Ministério da Defesa Nacional, que 

aprova a Lei Orgânica da Marinha 

 Decreto-Lei nº 51/93, de 26 de Fevereiro - Aprova a Lei Orgânica da 

Força Aérea 

 Decreto-Lei nº 48/93, de 26 de Fevereiro - Aprova a Lei Orgânica do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 Decreto-Lei nº 252/92, de 19 de Novembro - Define o estatuto e a 

competência dos governadores civis e aprova o regime dos órgãos e 

serviços que deles dependem 

 Decreto-Lei nº 153/91, de 23 de Abril - Aprova a reorganização do 

Conselho Nacional (CNPCE) e das comissões sectoriais de planeamento 

civil de emergência 

 Decreto-Lei nº 363/88, de 14 de Outubro - Disciplina a concessão de 

auxílio financeiro do Estado às autarquias locais  

 Lei nº 44/86, de 30 de Setembro - Regime do estado de sítio e do 

estado de emergência 
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10– GLOSSÁRIO 
 
O glossário deste plano está no seguinte endereço da ANPC: 
 
http://www.proteccaocivil.pt/GLOSSARIO/Pages/default.aspx 
 
 

http://neic.usgs.gov/
http://w3.ualg.pt/~jdias/GEOLAMB/GA5_Sismos/57_Portugal/574_PerigosidadePort.html
http://w3.ualg.pt/~jdias/GEOLAMB/GA5_Sismos/57_Portugal/574_PerigosidadePort.html
http://www2.ufpi.br/quimica/disciplinas/QAQEI/dur.doc
http://www.proteccaocivil.pt/GLOSSARIO/Pages/default.aspx
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11– ACRÓNIMOS 

AHBVE – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil 

ARH – Administração da Região Hidrográfica 

BVA – Bombeiros Voluntários de Arronches 

BVCM – Bombeiros Voluntários de Campo Maior 

BVE – Bombeiros Voluntários de Elvas 

CCO – Centro de Coordenação Operacional 

CCOD – Centro de coordenação Operacional Distrital 

CCON – Centro de Coordenação Operacional Nacional 

CDOS – Centro Distrital de Operações de Socorro 

CME – Câmara Municipal de Elvas 

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 

CPX – Comandant Post Exercise 

DFCI – Defesa Florestal Contra Incêndios 

DGS – Direção Geral de Saúde 

DOMSU – Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos 

ECIN – Equipa de Combate a Incêndios 

EDP – Energias de Portugal 

FEB – Força Especial de Bombeiros Canarinhos 

FEM – Fundo de Emergência Municipal 

FWI – Fire Weather Index 

GINF – Gabinete de Informação 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

GPC – Gabinete de Proteção Civil 

GPS – Global Positioning System 

GTF – Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal 

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico 

IM- Instituto de Meteorologia 

INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil 

INAG – Instituto da Água 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 

INML- Instituto Nacional de Medicina Legal 

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

ISS – Instituto de Segurança Social 

LivEx – Live Exercise 

LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

NEP – Norma de Execução Permanente 

PCO – Posto de Comando Operacional 
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PCT – Posto de Controlo de Tráfego 

PDM – Plano Diretor Municipal 

PGR – Procuradoria Geral da República  

PMDFCI – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PMEPC – Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil  

PMEPCE – Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Elvas 

PSP – Policia de Segurança Publica 

PT – Portugal Telecom 

REN – Redes Energéticas Nacionais 

REPC – Rede estratégica de Proteção Civil 

RNPV – Rede Nacional de Postos de Vigia 

ROB – Rede Operacional dos Bombeiros 

SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza 

SIG – Sistema de Informação Geográfica 

SIOPS – Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 

SIRESP – Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal 

SMPC – Serviço Municipal de Proteção 

TO – Teatro de Operações 

ULSNA – Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano 

ZCL – Zona de Concentração Local 

ZCR – Zona de Concentração e Reserva 

ZRR – Zona de Receção de Reforços 

 
 


