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AVISO Nº 09/2017

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE – INCÊNDIOS FLORESTAIS
- MEDIDAS DE ANTECIPAÇÃO – DETERMINAÇÕES CMPC
Na sequência da declaração de situação de
calamidade, declarada esta sexta-feira, 18 de
agosto,
pelo
Governo,
foi
ativado,
automaticamente, e de forma preventiva, o Plano
Municipal de Emergência de Proteção Civil de
Portimão para o risco de Incêndio Florestal no
concelho.
Reuniu hoje, 19 de agosto, pelas 10h00, a
Comissão Municipal de Proteção Civil, tendo
determinado as seguintes 14 medidas de
antecipação:

MEDIDAS DE ANTECIPAÇÃO
1. REFORÇO DA VIGILÂNCIA, coordenada pela GNR, para antecipar a deteção com:
1 equipa das Forças Armadas para patrulhamento nas áreas rurais;
1 equipa da PSP com capacidade tática (4X4) no interface urbano/florestal;
1 equipa da Autoridade Marítima, para as áreas de domínio público marítimo;
2 equipas da GNR para a área rural do concelho;
3 equipas do Serviço Municipal de Proteção Civil e Juntas de Freguesia, numa articulação entre
o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal e a GNR.

2. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE FOGO-DE-ARTIFÍCIO, suspendendo todas as autorizações
de lançamento na área do concelho de Portimão;

AVISO À POPULAÇÃO
Serviço Municipal de Proteção Civil

3. Garantia de um fluxo permanente e atual de INFORMAÇÃO PÚBLICA, com produção de um
folheto alusivo às restrições extra, e emissão/difusão de aviso regulares à população com
medidas preventivas e de autoproteção, bem como envolvimento dos Orgãos de Comunicação
Social locais na disseminação da informação;

4. MOBILIZAÇÃO DE 100% do efetivo do Corpo de Bombeiros de Portimão, promovendo uma
gestão efetiva do esforço no eventual combate aos incêndios florestais, com requisição de todos
os trabalhadores do setor público e privado que sejam simultaneamente bombeiros voluntários;

5. Mobilização, por despacho da Presidente da Câmara Municipal de Portimão, de TODOS OS
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS em exclusivo para apoio e sustentação logística do dispositivo
excecional implementado, bem como eventuais operações de proteção civil e socorro
necessárias;

6. PRÉPOSICIONAMENTO DE MEIOS DE REFORÇO ao Dispositivo Especial de Combate a
Incêndios Florestais nas zonas de maior perigo, nomeadamente, 1 Brigada de Combate com
Máquina de Rastos (5 veículos e 16 operacionais) no Autódromo Internacional do Algarve; 1
Equipa de Combate com Máquina de Rastos (2 veículos e 7 operacionais) no Porto de Lagos e
um Veículo Tanque no Rasmalho;

7. Reforço da Sala de Operações e Comunicações (SALOC) do Centro Municipal de Proteção Civil e
Operações de Socorro (CMPCOS) de Portimão, com inclusão de Operadores de Telecomunicações
de Emergência de outros Agentes de Proteção Civil, promovendo uma efetiva e atempada ligação
operacional e uma MONITORIZAÇÃO PERMANENTE DA SITUAÇÃO no território do município;

8. Coordenação integrada e centralizada na SALOC do CMPCOS do SISTEMA INTEGRADO DE
EMERGÊNCIA MÉDICA em Portimão por forma rentabilizar os meios recursos dos vários
parceiros, em coordenação direta com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Instituto
Nacional de Emergência Médica.

9. Aumento de prontidão dos mecanismos de SUSTENTAÇÃO LOGÍSTICA ALIMENTAR,
coordenado pela Direção da Associação Humanitária de Bombeiros de Portimão, em coordenação
com a Ação Social da Câmara Municipal, Corpo Nacional de Escutas e a Santa Casa da Misericórdia
de Portimão, com capacidade para produção inicial de 500 refeições/hora, podendo ampliar após
6 (seis) horas;
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10. Definição de, pelo menos, uma ZONA DE CONCENTRAÇÃO E APOIO DA POPULAÇÃO em
cada freguesia, num total de 5 (cinco) locais devidamente preparados e operacionalizados pela
Ação Social da Câmara Municipal, em articulação com os parceiros da rede social de Portimão,
para onde serão deslocados eventuais pessoas de áreas de risco;

11. Mobilização de uma CAPACIDADE LOGÍSTICA de meios e recursos de apoio e sustentação,
com disponibilidade (24h/dia) de:
Oficinas para reparações mecânicas e pneumáticos;
Postos de Abastecimento de Combustíveis (fixos e móveis);
2 Autocarros em permanência para a Proteção Civil;
1 Veículo Tanque e 1 Motobomba de grande débito, da Empresa Municipal de Resíduos e Águas
de Portimão;

12. Constituição de uma EQUIPA DE POSTOS DE COMANDO MUNICIPAL E OFICIAS DE
LIGAÇÃO dos Agentes de Proteção Civil e Entidades Cooperantes no âmbito da Defesa da
Floresta Contra Incêndios;

13. MONITORIZAÇÃO AÉREA com Aviões privados a partir do Aeródromo Municipal de Portimão
nos períodos mais críticos para uma deteção precoce de ignições.

14. Prontidão e enquadramento de GUIAS, indicados pelas Juntas de Freguesia, para facilitar o
acesso a meios provenientes de outros territórios;
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