
 

 

 

 
TEMA SECTORIAL 

PROTECÇÃO CIVIL 

 

Preâmbulo 

 

O presente documento contém o Relatório e Projecto de Resoluções referentes ao tema “Protecção Civil”, definido pelo Conselho 

Directivo da ANMP como um dos temas prioritários a debater no XIV Congresso. 

 

O documento contém já, na presente versão, desenvolvimentos resultantes das centenas de contributos individuais e colectivos 

decorrentes da ampla auscultação efectuada em dezenas de reuniões preparatórias que decorreram em todo o País, entre 

Dezembro de 2003 e Fevereiro de 2004, culminando com a decisão política de o submeter ao Congresso, por parte da C.O.C. 

(Comissão Organizadora do Congresso). 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

Toda a legislação que, durante os anos oitenta e noventa veio remeter responsabilidades aos municípios em matéria de 

protecção civil, foi produzida sem que fossem tomadas quaisquer medidas para dotar cada autarquia dos meios 

necessários para o exercício das novas competências que lhes foram transferidas. 

 

Quer isto dizer que a protecção civil municipal continua a ser uma das matérias em que há uma necessidade extrema de se 

proceder quer a uma clara regulamentação, quer a uma rigorosa articulação com todos os intervenientes.  

 

De acrescentar que, quanto a este ponto, a ANMP concorda com as bases definidas pela Lei de Bases da Protecção Civil 

existente, sendo que a mesma carece, urgentemente, de regulamentação sectorial que a efective. 

 

Tal regulamentação deverá sustentar-se no papel primordial dos Municípios, constituindo este o alicerce de todo o sistema da 

protecção civil. 

 

Como elemento estruturante de qualquer regulamentação refiram-se as cartas de risco e os planos de prevenção e socorro 

de carácter inter-municipal que permitirão um planeamento eficaz, tais como: tipificar instalações, quantificar equipamentos, 

racionalizar os meios de intervenção, fomentar a formação de pessoal e garantir condições mínimas de intervenção rápida, de 

coordenação e comando. 

 

Por isso, importa debater: 

a) Os Serviços Municipais de Protecção Civil 

b) Bombeiros 

c) Articulação dos diversos níveis de acção 

d) Intervenção na floresta 

e) Desertificação do espaço rural 

f) Outros riscos 

g) Financiamento 
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a) Relativamente ao primeiro - Serviços Municipais de Protecção Civil – não é demais frisar que, face à ausência de 

quaisquer medidas, de carácter técnico e financeiro para dotar as autarquias dos meios necessários para o 

exercício das novas competências, têm os municípios, por razões de riscos infelizmente concretizados em acidentes ou 

incidentes mais ou menos dramáticos, canalizado meios afectos ao exercício de outras competências, para a 

realização de investimentos e de despesas de funcionamento na área da protecção civil. 

 

a.1) Para além da questão da construção de centros municipais de protecção civil – tal como referido na alínea d) do 

artigo 15º da Lei 159/99, de 14 de Setembro –, sobre os quais entende a ANMP que tal depende de circunstâncias 

variadas e pela opção da câmara municipal em autonomizar estes serviços relativamente aos bombeiros - inexistem 

quaisquer regras ou modelo referência de implementação e desenvolvimento destes serviços. 

 

a.2)  Situação semelhante ocorre com a ausência de carreiras específicas para a protecção civil, o que inviabiliza, à 

partida o preenchimento de lugares de acordo com um perfil pré-definido e habilitações literárias/formação profissional 

adequadas. 

 

a.3) E, para que as estruturas respondam às necessidades, há que reconhecer legalmente os poderes de autoridade e 

coordenação do Presidente da Câmara, perante os restantes agentes da protecção civil – quer em situações de 

catástrofe, quer na tomada de medidas a nível preventivo – e criar regras de financiamento que permitam aos 

municípios implementar e desenvolver estes serviços. 

 

b) Paralelamente aos serviços municipais surgem os bombeiros, como os principais agentes de protecção civil. Neste âmbito, 

atribui também a lei às câmaras municipais a competência para criar corpos de bombeiros municipais.  

 

b.1) Todavia, quando na área do município existem diversos corpos de bombeiros, por uma questão de racionalização 

de meios, tem que ser legalmente consagrado o princípio segundo o qual, a criação de quaisquer corpos de bombeiros 

está sujeita à emissão de parecer vinculativo do município que, caso seja favorável, procede igualmente à 

homologação do novo corpo de bombeiros. 

 

É que, sendo os recursos escassos só desta forma se conseguirá a rentabilização e optimização dos meios 

disponíveis e não a multiplicação de equipamentos idênticos por todas as unidades existentes. 

 

b.2) Aliás, tem sido sempre defendido por esta Associação que as verbas distribuídas para corpos de bombeiros, no 

plano nacional, têm que obedecer a critérios subjacentes a um Fundo tendo por base o grau de risco de cada 

zona de intervenção, em termos a regulamentar. 

 

Também os critérios para apoio à aquisição de equipamentos para bombeiros têm que obedecer aos seguintes 

princípios: 

• O equipamento tem que ser adequado ao território a abranger; 

• Não deve ser superior às dificuldades normalmente encontradas no terreno; 

• Tem que haver racionalização de meios por município, e não por corpos de bombeiros; 

• O equipamento tem que ser adequado para o tipo de intervenção para que está vocacionado e tendo em conta 

os riscos existentes na área respectiva; 

• Especial importância, neste âmbito, para a implementação de uma rede de telecomunicações, comum e 

eficiente e de uma base de dados que mantenha actualizada toda a rede de socorro existente. 

• Central de socorro única, a partir da qual se requisitem os meios de socorro. 

 

b.3) Intimamente ligada à questão dos equipamentos salienta-se a necessidade de uma maior 

profissionalização/especialização dos bombeiros, designadamente para os quadros de comando.  
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No que à profissionalização concerne – seja dos serviços de Bombeiros seja dos de Protecção Civil – defende a ANMP 

que esse é efectivamente um caminho para a melhoria da qualidade da defesa das populações. Contudo, é ponto assente 

que essa pretendida maior eficácia implicará, necessariamente mais custos. Tais custos recairão, certamente, sobre os 

Municípios. Por isso todo o processo deverá ter uma implementação gradual e, acima de tudo, terá de ser muito bem 

acautelado e acompanhado dos devidos recursos financeiros. 

 

Relativamente aos bombeiros voluntários deverá equacionar-se fases de financiamento que permitam a criação de 

corpos de bombeiros mistos. 

 

De apontar para a necessidade de, no que concerne às Equipas de Sapadores Florestais, se fazer um ponto da 

situação relativamente ao seu financiamento, planeamento, avaliação e coordenação. 

 

b.4) Igualmente, nos municípios onde existe mais do que um corpo de bombeiros, além da definição da intervenção 

há que determinar claramente o corpo ao qual pertence a responsabilidade de coordenação municipal. 

 

c) De seguida apontamos a indefinição relativa às regras de articulação dos diversos níveis de acção. 

 

É fulcral saber-se exactamente quando e em que termos a coordenação dos trabalhos passa a um nível superior. 

 

O critério actualmente em vigor – espacial – tem-se mostrado insuficiente quer nas situações em que o comando 

passa do nível municipal para o distrital – refira-se aqui o completo desconhecimento do terreno por parte do nível distrital 

em relação ao nível municipal –, quer nas situações muito complexas e dispendiosas – por exemplo, desmoronamento de 

um terreno, com perigo para habitações - em que apenas se  pretende responsabilizar o nível municipal. 

 

Importará, igualmente, articular esta situação com o novo modelo de divisão territorial. 

 

c.1) Entende esta Associação que, relativamente a este assunto a elaboração de um Manual de Conduta com normas 

básicas de comando e coordenação poderia esclarecer e clarificar muitas intervenções quer a nível de catástrofe 

consumada, quer na tomada de medidas preventivas, sustentadas em pareceres técnicos de entidades especializadas. 

 

O Manual de Conduta que deverá obviamente assentar na estrutura prevista na Lei de Bases da Protecção Civil, deve ser 

um instrumento clarificador acerca da articulação dos vários níveis de intervenção. 

 

Assim, importará assentar que a autoridade política do presidente da câmara mantém-se sempre que o sinistro se 

circunscreve à área geográfica do seu município, sendo certo que, caso não disponha de meios técnicos e humanos 

suficientes deverá/poderá accionar os meios operacionais distritais. 

 

A autoridade política distrital deverá assumir a responsabilidade da coordenação a partir do momento em que o 

sinistro abranja a área geográfica de mais do que um município. 

 

Intimamente ligado com estas regras surgem as normas relativas aos comandos operacionais, devendo estas ser 

igualmente precisas, claras e devidamente regulamentadas. 

 

c.2) A articulação das intervenções impõe também que se estabeleçam regras relativas à repartição de custos, devendo 

consignar-se o princípio segundo o qual quem requisita os meios é responsável pelos seus custos. 

 

c.3) Ainda relacionado com a articulação de meios não se pode deixar de referir o necessário enquadramento da tipologia 

dos meios aéreos e a sua compatibilização com os meios terrenos, bem como garantir as comunicações em língua 

portuguesa entre os meios em causa. 
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O país deve possuir meios aéreos próprios sendo que nos períodos em que o risco é menor, devem ser canalizados 

para outras acções designadamente, vigilância da costa marítima, aluguer para funções ligadas à agricultura. 

 

d) Por razões óbvias a intervenção na floresta, obriga a uma alteração profunda, não só em matéria legislativa mas também 

de cultura social. 

 

De facto, a questão não se cinge a um problema de educação ambiental, tratando-se antes de uma questão de fundo, de 

cultura social cuja solução passa pelo investimento na educação cívica, que abranja todas as vertentes do assunto e com 

início nas escolas do 1º ciclo do ensino básico. 

 

d.1) Quanto a este assunto, entende a ANMP que devem ser transferidas para as câmaras municipais as 

competências para licenciar e fiscalizar as plantações. 

 

O licenciamento deverá ter subjacente um instrumento de planeamento – plano de ordenamento florestal/plano de 

intervenção na floresta – elaborado pela administração central e integrado nos planos directores municipais. 

 

Assim, do cruzamento destes planos com os PDM deverão resultar claros os destinos objectivos das nossas florestas 

– protecção, produção, recreio, ocupação dos espaços -, os quais, consubstanciando também uma opção política, deverão 

ser, privilegiadamente, o reflexo da aptidão do território. 

 

Estes planos de ordenamento têm, de igual forma, que delimitar claramente as zonas de protecção das povoações e 

dos espaços florestais. 

 

d.2) Em consonância, deverão ser conferidos aos municípios mecanismos de intervenção relativamente aos 

proprietários, à semelhança do que se passa com a possibilidade de intervenção em prédios degradados ou com risco 

eminente de desmoronamento. 

 

d.3) Especial importância deverá revestir uma alteração às regras relativas à prova da titularidade dos terrenos, 

atendendo que este é um dos factores mais problemáticos quando, para qualquer intervenção é necessário identificar os 

proprietários. 

 

As alterações propostas obrigam a compatibilizações com o regime dos baldios e o regime florestal, aplicado 

igualmente a matas municipais e sobre as quais o município não tem presentemente capacidade para intervir. 

 

Deverá igualmente ser analisado o interesse da criação de associações de produtores florestais como forma 

dinamizadora do associativismo florestal, bem como da criação de empresas municipais florestais tendo em vista 

também uma dinâmica concertada com os interesses económicos da floresta. 

 

d.4) Simultaneamente deverão as CEFF municipais ser integradas nos serviços municipais de protecção civil, e reformuladas 

as suas competências, dentro do previsto no decreto regulamentar nº 55 de 18 de Dezembro de 1981, diploma que 

carece de revisão urgente. 

 

 No entanto, não será assumido pelos Municípios qualquer revisão desta matéria que, por um lado atribua 

responsabilidades às Câmaras Municipais fazendo intervir nas respectivas decisões entidades externas ao 

Município e, por outro lado, atribua novas competências sem que as mesmas venham acompanhadas dos 

respectivos meios financeiros. 
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e) Paralelamente, não se pode deixar de referir que com a desertificação do espaço rural, há necessidade de identificar as 

zonas deprimidas e sobre elas adoptar medidas de discriminação positiva. 

 

f) Não se podem abordar as questões relacionadas com protecção civil sem fazer referência aos sectores que trazem graves 

riscos para os municípios e consequentemente a necessidade da tomada de medidas específicas. 

 

Referimo-nos em concreto ao armazenamento e transformação de matérias perigosas, à indústria química, zonas 

susceptíveis a cheias, sismos, transporte de matérias perigosas e erosão dos solos. 

 

De acordo com o que ficar definido nas cartas de risco, há pois que equacionar os meios necessários e adequados a cada 

zona previamente delimitada. 

 

g) Para que todas as responsabilidades, cometidas e eventualmente a cometer aos municípios sejam convenientemente 

exercidas há que reequacionar as formas de financiamento que, como acima referimos, foi, até à data, nulo. 

 

g.1) Assim, para além de se equacionar as transferências financeiras referentes à criação/implementação do serviço 

municipal de protecção civil, bem como as relativas ao seu funcionamento e à sua actividade, há que criar um Fundo 

com base em critérios pré-definidos e que permita de forma racional e adequada apoiar os corpos de bombeiros. 

 

g.2) Pelas actividades de risco desenvolvidas no município deve ser criado um imposto que reverterá, na íntegra, para as 

câmaras municipais. 

 

g.3) Deverá igualmente ser viabilizada como receita municipal a criação de uma taxa sobre todos os produtos florestais. 

 

Em face do exposto e atendendo a que das 900 mil intervenções registadas dos bombeiros, 700 mil são de âmbito municipal há que 

assegurar uma regulamentação clara e inequívoca em termos de competências municipais e recursos humanos, materiais e 

financeiros. 
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RESOLUÇÃO SOBRE PROTECÇÃO CIVIL 

 

 

 

O Congresso Nacional considera como urgente e inadiável a intervenção nas seguintes áreas: 

 

 

1. A nível nacional 

1.1.1 Proceder a uma clara regulamentação e a uma rigorosa articulação de todos os níveis de intervenção do sistema 

da protecção civil; 

1.1.2 Regulamentação da Lei de Bases de Protecção Civil, sustentando o papel primordial dos municípios no sistema da 

protecção civil. 

 

 

2. Ao nível dos Serviços Municipais: 

2.1 Clarificação e assumpção do papel do Presidente da Câmara – Vereador – enquanto responsável pela Protecção Civil. 

2.2 Preparação das Cartas de Risco e dos Planos de Prevenção e Socorro de carácter municipal e intermunicipal; 

2.3 Criação de um modelo referência para implementação/construção de centros municipais de protecção civil; 

2.4 Criação de carreiras específicas para a protecção civil, possibilitando que os assuntos sejam tratados por 

pessoas com o perfil adequado, devendo, de imediato ser constituído um grupo de trabalho para elaboração de 

documento a apresentar ao Governo sobre estas carreiras e conteúdos profissionais. 

 

 

3. Ao nível dos Agentes de Protecção Civil Municipal/Intermunicipal 

3.1  Bombeiros: 

3.1.1 A criação de corpos de bombeiros municipais é uma competência exclusiva dos municípios; 

3.1.2 A criação de quaisquer corpos de bombeiros tem que estar sujeito a parecer prévio e vinculativo dos 

municípios; 

3.1.3 Os meios a utilizar pelos bombeiros devem atender a uma distribuição racional, de acordo com as necessidades 

efectivas, quer a nível municipal, quer a nível intermunicipal; 

3.1.4 Fomentar uma maior profissionalização/especialização dos corpos de bombeiros quer municipais quer de 

corpos mistos de origem associativa – criação de grupos de intervenção permanente em todas as associações 

de bombeiros voluntários; 

3.1.5 Procurar garantir uma pronta e eficiente resposta dos corpos de bombeiros mistos em particular quando não existam 

corpos de bombeiros municipais, com a elaboração de protocolos de prestação de serviços entre os municípios 

e as associações de bombeiros voluntários; 

3.1.6 Quem tem legitimidade para representar os interesses dos bombeiros municipais e as suas corporações são os 

municípios através das suas associações representativas, nomeadamente a ANMP, e não um qualquer sindicato. 

3.2 Outros agentes da protecção civil 

3.2.1 Integrar no sistema de protecção civil municipal e intermunicipal, com o objectivo de melhorar a operacionalidade do 

sistema, outros agentes da protecção civil como: núcleos da Cruz Vermelha; Associações de Produtores 

Florestais, Centros de Saúde. IPSS. 
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4. Ao nível da articulação dos diversos campos de acção: 

4.1 Elaborar um manual de conduta que clarifique as intervenções nos vários níveis de acção municipal e 

intermunicipal – quer no âmbito preventivo, quer no âmbito do combate aos sinistros quer ainda no âmbito de pós-

sinistro, no apoio às vítimas, na recuperação de habitações,  vias de comunicação etc. 

 

 

5. Ao nível da intervenção na floresta: 

5.1 Criação de mecanismos que permitam uma intervenção coactiva e uma substituição administrativa dos 

proprietários que descuidem a limpeza e tratamento das florestas; 

5.2 Alteração ao regime da prova da titularidade de terrenos florestais; 

5.3 Cruzamento dos Planos de Ordenamento Florestal com os Planos Directores Municipais de forma a 

evidenciar os destinos da floresta; 

5.4 Transferir para as Câmaras Municipais a competência para licenciar e fiscalizar as plantações; 

5.5 Promover a criação do associativismo florestal; 

5.6 Criar empresas municipais florestais; 

5.7 Não aceitar a desresponsabilização do Governo ao pretender transferir responsabilidades para as 

Câmaras Municipais, fazendo intervir em processos decisórios entidades externas ao Município e não 

assumir quaisquer novas competências sem que as mesmas venham acompanhadas dos respectivos 

meios financeiros. 

 

 

6. Relativamente a outros riscos: 

6.1Delimitar as situações de risco e dotar as respectivas áreas de meios adequados à prevenção/combate através de planos 

elaborados de acordo com os níveis de intervenção; 

7. Ao nível do financiamento: 

7.1 Equacionar as transferências financeiras relativas à criação/implementação/funcionamento do serviço 

municipal de protecção civil; 

7.2 . Criação de um imposto sobre as actividades de risco, cuja receita deve reverter na íntegra para os municípios; 

7.3 . Criação de uma taxa municipal sobre todos os produtos florestais. 

7.4 . Repartição, pelos municípios de parte das receitas arrecadadas pelo Instituto de Seguros de Portugal relativas à 

prevenção e combate a incêndios.  

7.5 . As câmaras municipais que têm corpos de bombeiros nos seus quadros, tendo por isso encargos adicionais, 

deverão ser compensadas através de mecanismos legais que lhes permitam o acesso a uma parcela dos 

impostos – combustíveis, tabaco, álcool, ou outros. 

 

 

 

 

Funchal, 3 de Abril de 2004 


