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Parte I – Enquadramento Geral do Plano 

 

 

1. Introdução 

 

O Plano Municipal de Emergência constitui-se como um documento geral, da responsabilidade 

da Câmara Municipal de Portalegre, que define as principais orientações relativamente ao 

modo de comando e actuação dos vários organismos, entidades, agentes e serviços 

relativamente ao seu envolvimento e participação em operações de Protecção Civil de âmbito 

municipal.  

 

O Plano Municipal de Emergência tem assim como principal objectivo a minimização dos 

prejuízos materiais e perdas de vida, em operações de protecção, socorro, e assistência em 

situações de acidente grave ou catástrofe, bem como assegurar, no mais curto espaço de 

tempo, o restabelecimento da normalidade. 

 

A elaboração deste Plano resulta da Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho, elaborada pela 

Comissão Nacional de Protecção Civil, que estabelece a directiva relativa aos critérios e 

normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de protecção 

civil. 

 

O director do Plano Municipal de Emergência é o Presidente da Câmara Municipal de 

Portalegre, sendo o seu substituto o Comandante Operacional Municipal. 

 

Pretende-se que este Plano seja um documento com uma grande vertente operacional, não 

obstante à existência de outros documentos mais específicos, como os Planos de Emergência 

Externos ou os Planos de Emergência Especiais, que podem resultar da identificação de 

perigos e avaliação de riscos efectuados neste documento. 

 

A elaboração deste documento, resultou da consideração dos principais riscos existentes no 

concelho de Portalegre, onde se destacam os incêndios florestais e agrícolas em ambiente 

rural, e onde são identificados outros, tais como incêndios urbanos, aluimentos de terras e 

derrocadas, acidentes industriais, rodoviários, ferroviários, em redes energéticas, e de tráfico 

aéreo, ruptura de gasodutos e colapso de estruturas, acidentes com matérias perigosas, 

períodos de seca, ondas de calor, precipitações intensas, cheias e inundações, trovoadas, 

vagas de frio, tornados/ventos fortes, e sismos. 
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O Plano Municipal de Emergência de Portalegre é assim, composto por quatro partes, sendo 

que a Parte I, faz um enquadramento geral do Plano, onde são fundamentadas as razões da 

sua existência e é descrito o seu modo de interligação com outros instrumentos análogos, e 

onde são ainda indicadas as condições para a sua activação. Na Parte II, é definida a 

organização da resposta, tipificando assim as missões e modo de actuação e articulação dos 

agentes de Protecção Civil e demais organismos e entidades de apoio. Na Parte III são 

apresentadas as áreas de intervenção básicas da organização geral das operações. 

Finalmente, a Parte IV encontra-se destinada à descrição de informação adicional à descrita 

nas partes que a antecedem. 

 

 

2. Âmbito da Aplicação 

 

O presente Plano aplica-se a toda o território do Município de Portalegre, numa área total de 

44709 ha, divididos por 10 freguesias, das quais 2 são freguesias urbanas (São Lourenço e Sé) 

e 8 são freguesias rurais (Alagoa, Alegrete, Carreiras, Fortios, Reguengo, Ribeira de Nisa, São 

Julião e Urra), e estando delimitado a Norte pelos municípios de Castelo de Vide e Marvão, a 

Oeste pelo município do Crato e a Sul pelos municípios de Monforte e Arronches, sendo que a 

Este o Município de Portalegre faz fronteira com Espanha. 
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Figura 1 – Freguesias do Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

Dadas as características geográficas do Concelho de Portalegre, aliadas ao desenvolvimento 

urbano, rodoviário e industrial, estas concorrem directa e permanentemente para a existência 

de riscos naturais e tecnológicos potencialmente causadores de situações de acidente grave 

ou catástrofe, como seja: 

 

Incêndios em Ambiente Rural – Correspondem a todos os incêndios que possam ocorrer em 

solo inculto, agrícola e/ou florestal. Os Incêndios em Ambiente Rural, constituem a catástrofe 

natural mais grave que assola o Município de Portalegre, não só pela frequência com que se 

verificam e extensão que alcançam, como pelos efeitos destrutivos que causam. Para além dos 

prejuízos económicos e ambientais que podem causar, estes podem constituir ainda uma fonte 

de perigo para as populações e bens. A sua propagação depende em muito das condições 

meteorológicas, do grau de secura dos combustíveis, do tipo de coberto vegetal, da orografia, 

das acessibilidades ao local do incêndio e dos tempos alcançados na 1ª intervenção. No 

Município de Portalegre, marcado pela transição entre a zona montanhosa da Serra de São 

Mamede e da planície alentejana, registam-se na época de Verão temperaturas na ordem dos 

40ºC e humidades relativas do ar abaixo dos 30%, bem como ventos oriundos do quadrante 

Leste, com velocidades por vezes superiores a 30 km/h, que conjugados com o aparecimento 
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de trovoadas e com a existência de muito combustível, originam incêndios com grandes 

velocidades de propagação, onde a primeira intervenção se constitui como fundamental para o 

sucesso do combate. Quando esta não surte efeito, surgem normalmente grandes incêndios 

com dimensão superior a 100 ha. 

 

Seca – A seca é normalmente entendida como uma condição física transitória caracterizada 

pela escassez de água associada a períodos de reduzida precipitação mais ou menos longos, 

apresentando repercussões negativas significativas nos ecossistemas e nas actividades 

socioeconómicas. A seca distingue-se das restantes catástrofes por se desencadear de uma 

forma quase imperceptível e a sua progressão ser lenta, podendo ocorrer por um longo período 

de tempo e atingir elevadas extensões territoriais. O conceito de seca em si, depende, por um 

lado das características climáticas e hidrológicas da região abrangida, e por outro lado, do tipo 

de impactes que a mesma provoca. O Município de Portalegre, caracteriza-se por uma região 

onde o clima é marcadamente continental, sendo por isso normal que se verifique uma 

prolongada estação sem a ocorrência de precipitação, não obstante, e numa perspectiva de 

Protecção Civil, apenas se pode considerar a existência de uma situação de seca quando as 

disponibilidades hídricas do Sistema Municipal de Abastecimento de Água Potável não 

consigam assegurar o normal abastecimento público. 

 

Ondas de Calor – Correspondem a períodos de dias com temperaturas máximas superiores à 

média usual para a época. As Ondas de Calor têm um grande impacto na saúde humana, 

podendo provocar lesões irreversíveis no corpo humano devido à desidratação por elas 

provocada, ou mesmo, em situações extremas, causar a morte. Para além disso, contribuem 

para a criação de condições propícias à propagação de incêndios florestais e constituem-se 

como extremamente perigosas, Este fenómeno verifica-se com alguma regularidade na região 

onde se insere o Município de Portalegre. 

 

Precipitações Intensas – Estas podem ser divididas em dois grandes grupos, sendo estes, as 

precipitações moderadas prolongadas (a) e as precipitações muito fortes de curta duração (b). 

 

a) As Precipitações Moderadas Prolongadas devem-se ao atravessamento sucessivo 

de sistemas frontais associados a núcleos de baixa pressão, que para Portugal 

Continental, têm a sua formação ou desenvolvimento no Oceano Atlântico e 

originam longos períodos de precipitação, por vezes com a duração de vários dias, 

conduzindo assim à saturação dos solos, e consequentemente à ocorrência de 

cheias, com todas as consequências por elas originadas. 
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b) As Precipitações Fortes e de Curta Duração (com valores superiores a 5 mm ou 

l/m2 por hora), são originadas por fenómenos meteorológicos de origem convectiva, 

caracterizados por aguaceiros violentos que frequentemente se encontram 

associados a trovoadas ou queda de granizo. Estas podem durar apenas alguns 

minutos ou horas e ocorrem com frequência no território do Município de 

Portalegre, acarretando como consequência, inundações urbanas, nomeadamente 

em habitações, e outros estabelecimentos, bem como em estradas e ruas, ora pelo 

entupimento das redes de esgotos públicas e privadas, ora pela dificuldade dos 

colectores drenarem as águas pluviais que se concentram muito rapidamente. 

 

Outra das consequências que pode resultar desta situação, são os deslizamentos de terras, 

para além de todos os prejuízos que delas resultem na agricultura e ambiente. 

 

Cheias e Inundações – O excesso de precipitação provocado por precipitações moderadas e 

permanentes ou por precipitações repentinas e de elevada intensidade faz aumentar o caudal 

dos cursos de água. Sendo o Concelho de Portalegre atravessado por inúmeros cursos de 

água, onde se destacam o Rio Caia, o Rio Xévora, a Ribeira de Arronches, a Ribeira de Nisa, a 

Ribeira de Seda, a Ribeira da Lixosa e a Ribeira da Almojanda, podendo originar por isso, o 

extravase do leito normal das linhas de água, provocando a inundação das margens e áreas 

circunvizinhas. 

 

Trovoadas – São fenómenos meteorológicos que em Portugal surgem associados, 

principalmente, à aproximação e passagem de superfícies frontais frias e à ascensão de 

massas de ar muito húmido, em resultado de movimentos convectivos que ocorrem por efeito 

orográfico ou sobre as superfícies terrestres aquecidas pela intensa radiação solar. Em ambos 

os casos a trovoada é caracterizada pela ocorrência de relâmpagos e trovões, que 

normalmente trazem associada precipitação no estado líquido ou no estado sólido (granizo ou 

saraiva). As Trovoadas condicionam não só o funcionamento de numerosas actividades socio-

económicas, como podem ainda causar a perda de vidas humanas e encontram-se associadas 

à ignição de inúmeros incêndios em ambiente rural quando não são acompanhadas de 

precipitação. No Município de Portalegre, são consideradas como um risco ambiental de 

elevado impacte. 
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Vagas de Frio – São originadas por uma massa de ar frio e geralmente seco que se 

desenvolve sobre uma área continental, originando reduções significativas, em inúmeros 

casos, repentinas, das temperaturas diárias, descendo os valores mínimos abaixo dos 0ºC no 

Inverno. São situações que normalmente surgem associadas a ventos moderados ou fortes, 

que ampliam os efeitos do frio. As Vagas de Frio podem resultar na formação de camadas de 

gelo, em estradas e ruas, bem como nos solos, situação que se verifica com alguma frequência 

no concelho de Portalegre, provocando por vezes, a queda de muros de pedra, característicos 

da região, principalmente na zona da Serra de São Mamede. 

 

Tornados / Ventos Fortes – O Tornado consiste num turbilhão de vento, tromba, sobre a 

superfície terrestre, originando a quando da sua passagem, o levantamento de telhados de 

habitações e infra-estruturas agrícolas e industriais, bem como a queda de árvores, queda de 

estruturas, e outros objectos na via pública. De igual modo, os Ventos Fortes, causam o 

mesmo tipo de danos quando as suas rajadas são suficientemente fortes. Por estes motivos, 

deverá também ser considerada a probabilidade da ocorrência deste tipo de fenómenos, no 

Município de Portalegre, como potenciais causadores de danos, quer pessoais, quer materiais. 

 

Sismos – Apesar de Município de Portalegre se inserir numa zona sísmica de Grau VI, não se 

pode, no entanto, descurar a possibilidade de ocorrência de um sismo que provoque o 

desmoronamento de algumas construções mais antigas no centro históricos dos aglomerados 

populacionais. Como também podem ocorrer o rebentamento de condutas de abastecimento 

de água, colapso de algumas estruturas, e rupturas nos gasodutos. No último ano foi registada 

alguma actividade das placas tectónicas embora de fraca intensidade. 

 

Colapso de Estruturas – Em situações em que se verifiquem condições meteorológicas 

extremas no concelho de Portalegre, normalmente ventos fortes e chuvas intensas ou 

prolongadas, existem diversas estruturas físicas que podem colapsar, ou ficarem inutilizáveis. 

 

Acidentes Rodoviários – De entre todos os riscos avaliados, no Concelho de Portalegre, os 

acidentes rodoviários deverão ser aqueles que mais vidas humanas têm custado. Tendo 

ocorrido um pouco por toda a rede viária do Município, embora com maior incidência nas 

Estradas Nacionais 18, 119, 246 e 359, no Itinerário Principal nº 2, e Itinerário Complementar 

nº 13. 
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Acidentes Ferroviários – O Município de Portalegre é servido por cerca de 18441 metros de 

rede ferroviária, dos quais 15526 metros se mantêm em funcionamento. Deste modo, em 

função do aumento da circulação de comboios de mercadorias, à existência de inúmeras 

passagens de nível sem guarda ou sem sinalização automática, e à degradação a que as infra-

estruturas ferroviárias estão sujeitas, são por si só razões suficientes para referir este tipo de 

risco. 

 

Acidentes em Redes Energéticas – O Município de Portalegre é atravessado por um pipeline 

de transporte de gás, bem como por linhas eléctricas de Média, e Alta Tensão. Por seu lado, as 

linhas eléctricas de Média e Alta Tensão, são também consideradas neste plano, como o 

objectivo de se conhecer a sua infra-estrutura e localização ao longo do Município de 

Portalegre, pois estas também poderão causar acidentes, para além do risco associado às 

ignições de incêndios no Verão. 

 

Acidentes Industriais – No Município de Portalegre, devido à existência de uma Zona 

Industrial onde laboram diversas fabricas que trabalham com produtos altamente inflamáveis, 

bem como à existência de uma Unidade de Transformação de Cortiça situada nas imediações 

de zonas residências, este tipo de risco, não pode ser descurado neste plano. Contudo, este 

tipo de acidentes tem ocorrido, na sua grande maioria, sobre a forma de incêndios industriais. 

 

Acidentes com Matérias Perigosas – Ao longo de todo o Município de Portalegre, passam 

alguns transportes de matérias perigosas, quer seja por via rodoviária, quer seja por via 

ferroviária, pelo que será de considerar a probabilidade de ocorrência deste tipo de acidentes, 

que embora apresentem uma frequência reduzida, representam sempre um perigo 

potencialmente elevado, em especial se ocorrerem nas proximidades ou dentro de 

aglomerados urbanos. Poderão também ocorrer acidentes com matérias perigosas em locais 

de armazenagem como Postos de Gás ou Bombas de Gasolina. 

 

Acidentes de Tráfego Aéreo – Embora não havendo registos de acidentes deste tipo no 

Município de Portalegre, o facto de o território do Município ser sobrevoado diariamente por 

inúmeras aeronaves através de um “corredor aéreo” internacional, bem como por algum tráfego 

aéreo de baixa de altitude e ainda devido ao facto de no Município de Portalegre existir um 

Heliporto, este tipo de acidente, não pode ser descurado. 

 

A todos estes fenómenos será dado maior relevo na Parte IV deste Plano Municipal de 

Emergência. 
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3. Objectivos Gerais 

 

 Este Plano Municipal de Emergência tem como principais objectivos: 

 

• Identificação e avaliação dos riscos na área do município de Portalegre; 

• Providenciar, através de uma resposta concertada, condições e meios indispensáveis à 

minimização de efeitos adversos de acidentes graves ou catástrofes; 

• Definir as orientações relativamente ao modo de actuação dos vários organismos, 

agentes, serviços e estruturas a empenhar em operações de Protecção Civil; 

• Definir a unidade de direcção, coordenação e comando das acções a desenvolver; 

• Coordenar e sistematizar as acções de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de 

intervenção dos agentes de protecção civil; 

• Inventariar meios e recursos disponíveis para acorrer a acidentes graves ou 

catástrofes; 

• 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 de normalidade; 

• Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e 

coordenado de todos os meios e recursos disponíveis no território do Município de 

Portalegre, sempre que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique; 

• Habilitar os vários agentes de protecção civil e 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 acções de sensibilização, tendo em 

vista a sua preparação, a assumpção de uma cultura de auto-protecção e o 

entrosamento da estrutura de resposta à emergência. 

 

É importante, no caso de activação do Plano Municipal de Emergência, que todos os agentes 

de protecção civil e entidades com responsabilidades no âmbito da protecção civil, conheçam e 

compreendam todos os pressupostos que o documento estabelece, principalmente ao nível da 

sua missão, ao conceito de actuação, e às atribuições e responsabilidades de cada agente ou 

entidade, nas diferentes fases do mesmo.   
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4. Enquadramento Legal 

 

 

Legislação geral/ Estruturante: 

 

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

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

protecção civil no âmbito municipal, organização dos serviços municipais de protecção 

civil e competências do comandante operacional municipal; 

• Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho – Sistema integrado de operações de 

protecção e socorro (SIOPS); 

• Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho de 2008, da Comissão Nacional de Protecção 

Civil – Directiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e 

operacionalização de planos de emergência de Protecção Civil; 

• Lei Orgânica n.º 1/2011 - Transfere competências dos governos civis e dos 

governadores civis para outras entidades da Administração Pública em matérias de 

reserva de competência legislativa da Assembleia da República; 

• Decreto-Lei nº 114/2011, de 30 de Novembro - Transfere competências dos governos 

civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração Pública, liquida 

o património dos governos civis e define o regime legal aplicável aos respectivos 

funcionários. 

 

 

5. Antecedentes do Processo de Planeamento 

 

Este documento vem substituir o anterior Plano Municipal de Emergência de Portalegre 

aprovado em sede de reunião da Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), realizada em 

12 de Novembro de 2008, onde foi deliberado por unanimidade o envio do Plano Municipal de 

Emergência de Portalegre para consulta pública. 

 

Nos termos do n.º 8 do artigo 4º da Directiva emanada pela Resolução n.º 25/2008 de 18 de 

Julho, da Comissão Nacional de Protecção Civil, é obrigatória a realização de uma consulta 

pública das componentes não reservadas do Plano Municipal de Emergência de Protecção 

Civil (Partes I, II e III e Secção I da Parte IV).  
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Essa consulta pública foi promovida pela Câmara Municipal por um prazo que decorreu durante 

o período de tempo compreendido entre o dia 8 de Abril e 9 de Maio de 2011. 

 

Deste modo, em cumprimento da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de 

Portalegre de 28 de Março de 2011, o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 

(componentes não reservadas) encontrou-se disponível para consulta pública, durante 30 dias 

úteis, contados a partir da data da publicitação do Aviso no site do município. 

 

No seguimento do ponto anterior, é de referir que no decorrer do período de consulta pública, o 

documento em questão esteve disponível para consulta no edifício da Câmara Municipal de 

Portalegre, e nas sedes da Junta de Freguesia da Alagoa, Junta de Freguesia de Alegrete, 

Junta de Freguesia de S. Julião, Junta de Freguesia de S. Lourenço, Junta de Freguesia de 

Ribeira de Nisa, Junta de Freguesia de Reguengo, Junta de Freguesia de Urra, Junta de 

Freguesia de Carreiras, Junta de Freguesia de Fortios, Junta de Freguesia da Sé, e Serviços 

Municipais de Protecção Civil de Portalegre, durante as horas normais de expediente, das 

09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30, assim como, no site municipal www.cm-portalegre.pt. 

 

Todos os munícipes interessados em participar no período de consulta pública poderiam 

apresentar as suas sugestões ou observações, desde que formuladas através de requerimento 

escrito entregue na Câmara Municipal, ou via electrónica pelo endereço de correio electrónico 

municipio@cm-portalegre.pt, e acompanhadas da respectiva identificação e endereço dos seus 

autores.  

 

Durante o período de consulta pública do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de 

Portalegre, não foi entregue qualquer requerimento na Câmara Municipal ou no endereço 

electrónico acima referido.  

 

De salientar ainda, que na reunião da Assembleia Municipal do dia 28 de Fevereiro, decorreu 

uma sessão pública de apresentação e esclarecimento sobre o documento aprovado pela 

Comissão Municipal de Protecção Civil de Portalegre, na qual também não se registaram 

quaisquer intervenções no sentido de serem apresentadas sugestões ou observações ao Plano 

Municipal de Emergência de Protecção Civil de Portalegre. 

 

O Plano Municipal de Emergência de Portalegre nunca foi activado, no entanto, realizou-se um 

teste ao mesmo em 2010, através de um exercício LIVEX, denominado “PTG Onda Seca”, 

onde foi simulado a ocorrência de um sismo de grandes proporções na cidade de Portalegre. 
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O referido exercício realizou-se no período compreendido entre as 09H00 e as 13H00 do Dia 

03 de Março de 2010, o local de realização foi na envolvente à entrada norte da cidade de 

Portalegre, numa área urbana com diversos tipos de ocupação que vão desde Escolas, 

Serviços, Forças de Segurança e zona habitacional e uma das mais movimentadas entradas 

da cidade de Portalegre 

 

O Cenário do Exercício “PTG ONDA SECA” foi fictício e permitiu conduzir uma operação de 

socorro abrangente no âmbito da Protecção Civil, de acordo com as capacidades e 

possibilidades dos agentes e entidades intervenientes.  

 

 

6. Articulação com Instrumentos de Planeamento e Ordenamento do Território 

 

O presente Plano Municipal de Emergência (PME) respeita e está em articulação com o Plano 

Director Municipal (PDM) de Portalegre, que está actualmente em revisão, com o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) e com o Plano Operacional 

Municipal (POM), com os Planos Municipais de Emergência dos concelhos vizinhos, e 

respectivos POM’s, bem como com o Plano Distrital de Emergência (PDE). 

 

Os referidos planos serviram de base para a identificação de riscos, zonas vulneráveis e 

caracterização geral do concelho, para a elaboração do Plano Municipal de Emergência. 

 

Para alem disso, foram desenvolvidas entre os diferentes serviços municipais sinergias para a 

identificação de riscos e vulnerabilidades, e também a cartografia foi harmonizada de acordo 

com o Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica da Câmara Municipal de Portalegre. 
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7. Activação do Plano 

 

A activação do Plano Municipal de Emergência visa assegurar a colaboração das várias 

entidades intervenientes, garantindo assim a mobilização mais rápida dos meios e recursos 

afectos ao plano, bem como uma maior eficácia e eficiência na execução das ordens e 

procedimentos previamente definidos. 

 

 

 7.1. Competências para a Activação do PME 

 

A activação do Plano Municipal de Emergência é da competência da Comissão Municipal de 

Protecção Civil (CMPC). 

 

Dado que em situações de acidente grave ou catástrofe poderá ser difícil reunir de imediato a 

totalidade dos membros constituintes da CMPC, o Plano Municipal de Emergência poderá ser 

activado com um mínimo de 1/3 dos elementos, desde que esteja presente a Presidente da 

Câmara Municipal de Portalegre, ou seu substituto, as Forças de Segurança locais (Policia de 

Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana), o Corpo de Bombeiros de Portalegre, e a 

Autoridade de Saúde do Município. 

 

Após a activação do Plano Municipal de Emergência, ficam todos os cidadãos e demais 

entidades privadas, obrigados, na área abrangida, a prestar às autoridades de protecção civil a 

colaboração pessoal que lhes for requerida, respeitado as ordens e orientações que lhes forem 

dirigidas e correspondendo às respectivas solicitações. 

  

A publicitação da activação/desactivação do Plano Municipal de Emergência será efectuada 

através dos órgãos de Comunicação Social e da Internet, de onde se destacam: 

 

• Rádio Portalegre; 

• Página Oficial do Município – www.cm-portalegre.pt; 

• Canais de Televisão de Abrangência Nacional; 

• Serviços Municiais de Protecção Civil de Portalegre; 

• Municípios vizinhos; 

• CDOS de Portalegre. 
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 7.2. Critérios para a Activação do Plano 

 

O Plano Municipal de Emergência pode ainda ser activado sempre que exista a iminência ou 

ocorrência de acidente grave ou catástrofe, da qual se prevejam danos elevados para as 

populações, bens e ambiente, que justifiquem a adopção imediata de medidas excepcionais de 

prevenção, planeamento, e informação. 

 

Dado tratar-se de um plano geral, torna-se difícil quantificar os parâmetros a partir dos quais se 

justifique activar o mesmo, contudo, para fazer face a esta necessidade definiu-se que o Plano 

Municipal de Emergência de Protecção Civil de Portalegre será activado na ocorrência de um 

acidente grave ou catástrofe em que se verifique qualquer um dos seguintes critérios: 

 

• Ocorrência de acidente grave ou catástrofe em uma ou mais freguesias do concelho de 

Portalegre; 

• Ocorrência de acidente grave ou catástrofe no município que tenha produzido pelo 

menos um dos seguintes efeitos, excluindo acidentes rodoviários com viaturas sem 

riscos especiais associados: 

 

1) População: 

 

- Número de vítimas igual ou superior a 10; 

- Número de feridos graves igual ou superior a 10; 

- Número de desalojados iguais ou superiores a 10 famílias; 

- Número de desaparecidos igual ou superior a 4 indivíduos; 

- Número de pessoas isoladas igual ou superior a 10. 

 

2) Bens e Património: 

 

- Danos parciais ou totais em 10 habitações e seu recheio que inviabilizem a 

sua utilização a curto prazo; 

- Danos parciais ou totais em 3 edifícios públicos, como escolas, unidades de 

saúde, monumentos, entre outros, que inviabilizem a sua utilização a curto 

prazo. 
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3) Serviços e Infraestruturas: 

 

- Danos parciais ou totais em serviços e/ou infraestruturas que inviabilizem o 

fornecimento de água potável, em uma ou mais freguesias do concelho, por um 

período superior a 72 horas consecutivas; 

- Danos parciais ou totais em serviços e/ou infraestruturas que inviabilizem o 

fornecimento de energia eléctrica, em uma ou mais freguesias do concelho, por 

um período superior a 72 horas consecutivas; 

- Danos parciais ou totais em serviços e/ou infraestruturas que inviabilizem as 

telecomunicações, em uma ou mais freguesias do concelho, por um período 

superior a 120 horas consecutivas; 

- Danos parciais ou totais em infraestruturas de transporte essenciais à 

actividade do município, em uma ou mais freguesias do concelho, por um 

período superior a 72 horas. 

 

 

4) Ambiente: 

 

- Incêndios florestais que coloquem em risco aglomerados populacionais, e que 

obriguem à evacuação de populações; 

- Incêndios florestais fora de controlo dos meios e recursos de combate com 

duração superior a 48 horas; 

- Descargas de matérias perigosas em aquíferos ou no solo, com libertação de 

substâncias perigosas para a atmosfera. 

 

5) Outros: 

 

- Sismo cuja intensidade ou magnitude tenha provocado as vitimas ou danos 

referidos anteriormente. 

 

 

Qualquer outro tipo de incidente dos já tipificados no Âmbito de Aplicação, que, pela sua 

abrangência, seja no momento considerado passível de accionar a sua activação pela 

Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC). 
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8. Programa de Exercícios 

 

Para se verificar o nível de operacionalidade do Plano Municipal de Emergência é necessário 

proceder-se à realização de exercícios periódicos de diferentes níveis. Assim, os exercícios 

devem ser realizados no mínimo bianualmente, de acordo com o nº 2 do Artº 9º da Resolução 

da Comissão Nacional da Protecção Civil nº 25/2008, de 18 de Julho. 

 

Podem ser realizados diferentes tipos de exercícios, destacando-se os de Postos de Comando 

(CPX) e os de tipo LivEx. 

 

Entende-se por exercício de posto de comando (Comand Post Exercise, CPX) aquele que se 

realiza em contexto de sala de operações e tem como objectivos testar o estado de prontidão e 

a capacidade de resposta, bem como 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.  

 

A realização destes exercícios deve ficar registada num documento para futuras consultas. 
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Parte II – Organização da Resposta 

 

 

 1. Conceito de Actuação 

 

Estabelece os princípios orientadores a aplicar numa operação de emergência de Protecção 

Civil, definindo assim, a missão, as tarefas e as responsabilidades dos diversos agentes, 

organismos e entidades envolvidas, identificando ao mesmo tempo as respectivas regras de 

actuação. 

 

No uso das competências e responsabilidades que legalmente são atribuídas ao Presidente da 

Câmara Municipal de Portalegre como responsável municipal da política de protecção civil, é 

intenção do Director do Plano o seguinte: 

 

• Criar as condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de 

todos os meios e recursos;  

• Facultar aos organismos e entidades de apoio previstos no Plano Municipal de 

Emergência de Protecção Civil (PME) e a todas as entidades e organismos, públicos e 

privados, com responsabilidades no domínio da Protecção Civil, condições para 

prevenir os riscos colectivos, atenuar ou limitar os seus efeitos quando ocorram e 

socorrer as pessoas em perigo;  

• Garantir em permanência a direcção e coordenação das operações de Protecção Civil 

de âmbito municipal;  

• Desenvolver acções de informação e formação dos cidadãos, sensibilizando-os em 

matéria de auto-protecção e de colaboração com os agentes de protecção civil e com 

as autoridades;  

• Prever a utilização das medidas de carácter excepcional previstas na Lei, destinadas a 

repor a normalidade das condições de vida em situação de emergência.  

 

 

A articulação com o patamar distrital é efectuada entre a Presidente da Câmara Municipal de 

Portalegre e o CDOS de Portalegre, via Comandante Distrital de Operações de Socorro 

(CODIS). 
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1. 1 Comissão Municipal de Protecção Civil 

 

O Quadro n.º 1 resume as funções genéricas da Comissão Municipal de Protecção Civil de 

Portalegre, ao nível da sua missão, composição, e atribuições, de acordo com o nº 2 do Artº 

40º e 41º da Lei de Bases da Protecção Civil, Lei nº 27/2006, de 3 de Julho, e do Artº 3º da Lei 

nº 65/2007, de 12 de Novembro. 

 

Quadro n.º 1 – Missão, Composição, e Atribuições da Comissão Municipal de Protecção 

                         Civil de Portalegre 

 Missão Composição Atribuições 

Lei n.º 65/2007, art.º 3.º, n.º 1 Lei n.º 65/2007, art.º 3.º, n.º 2 Lei n.º 65/2007, art.º 3.º, n.º 3 

COMISSÃO MUNICIPAL 

DE PROTECÇÃO CIVIL 

DE PORTALEGRE 

(Coordenada pelo 

Presidente da Câmara 

Municipal) 

Assegura que todas as 

entidades e instituições de 

âmbito nacional 

imprescindíveis às operações 

de protecção e socorro, 

emergência e assistência 

previsíveis ou decorrentes de 

acidente grave ou catástrofe, 

se articulam entre si, 

garantindo os meios 

considerados adequados à 

gestão da ocorrência em cada 

caso concerto. 

O Presidente da Câmara 

Municipal de Portalegre, como 

responsável municipal da 

política de Protecção Civil, que 

preside; O comandante 

Operacional Municipal (COM) 

de Portalegre; Um Elemento 

do Comando do Corpo de 

Bombeiros de Portalegre; 

Um Elemento de cada uma 

das Forças de Segurança 

presentes no município (GNR 

e PSP); A Autoridade de 

Saúde do Município; O 

Dirigente máximo da Unidade 

de Saúde Local e o Director do 

Hospital Distrital de Portalegre, 

designado pelo director-geral 

de Saúde; Um Representante 

dos Serviços de Segurança 

Social e Solidariedade. 

 

O local de funcionamento da 

Comissão Municipal de 

Protecção Civil de Portalegre 

(CMPCP), para efeitos quer de 

reuniões periódicas ou mesmo 

de emergência, é a Sala do 

Capitulo, no edifício principal 

da Câmara Municipal de 

Portalegre, Rua Guilherme 

Gomes Fernandes, nº 28. Em 

alternativa, em caso de 

impedimento ou necessidade, 

a CMPCP pode ainda reunir 

nas instalações das Oficinas 

Municipais, na Zona Industrial 

de Portalegre. 

Accionar a elaboração do 

Plano Municipal de 

Emergência, remetê-lo para 

aprovação pela Comissão 

Nacional de Protecção Civil e 

acompanhar a sua execução; 

 

Acompanhar as politicas 

directamente ligadas ao 

sistema de Protecção Civil que 

sejam desenvolvidas por 

agentes públicos; 

 

Determinar o accionamento do 

Plano Municipal de 

Emergência ou dos Planos 

Especiais de Emergência 

quando tal se justifique; 

 

Garantir que as entidades e 

instituições que integram a 

CMPC accionam, ao nível 

municipal, no âmbito da sua 

estrutura orgânica e das suas 

atribuições, os meios 

necessários ao 

desenvolvimento das acções 

de Protecção Civil; 

 

Difundir comunicados e avisos 

às populações e às entidades 

e instituições, incluindo os 

órgãos de comunicação social. 

 

Fonte: Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, Adaptado. 
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1.2. Centros de Coordenação Operacional 

 

Este capítulo foi assim subdividido em duas partes, sendo elas, a actuação operacional no 

teatro de operações e a actuação de coordenação e suporte fora do teatro de operações. 

 

 

1.2.1 Actuação no Teatro de Operações 

 

A organização do sistema de gestão de operações, deve obedecer ao artigo 12.º do Decreto-

Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, que estabelece a organização operacional a desenvolver de 

forma modular e de acordo com a importância e tipo de ocorrência, cabendo ao chefe da 

primeira força integrante o SIOPS a chegar ao local assumir de imediato o comando da 

operação e garantir desde logo a construção de um sistema evolutivo de comando e controlo 

de acordo com a adequação técnica dos agentes presentes no teatro de operações e a sua 

competência legal. 

 

Assim, a evolução do sistema de comando operacional poderá levar à montagem de um Posto 

de Comando Operacional, que, de acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 

de Julho, é o órgão director das operações no local da ocorrência e destina-se a apoiar o 

responsável das operações na preparação das decisões e articulação dos meios no teatro de 

operações. 

 

Deste modo, para uma melhor gestão do teatro de operações, e de acordo com o 17.º do 

Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, o mesmo poderá ser organizado em sectores 

correspondentes a zonas geográficas ou funcionais, conforme o tipo de acidente e as opções 

estratégicas consideradas, existindo um responsável para cada sector. 

 

Ainda, e de acordo com o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, devem ser 

traçadas zonas de intervenção circulares de amplitude variável e adaptadas às circunstâncias e 

configuração do terreno, podendo ser distinguidas em quatro tipos (Esquema n.º 1). 
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Esquema n.º 1 – Divisão do Teatro de Operações em Zonas de Intervenção 

 

 

 
Fonte: Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, Adaptado. 

 

 

 

 1.2.2 Actuação Fora do Teatro de Operações 

 

O local de funcionamento da Comissão Municipal de Protecção Civil de Portalegre (CMPCP), 

para efeitos quer de reuniões periódicas ou mesmo de emergência, é a Sala do Capitulo, no 

edifício principal da Câmara Municipal de Portalegre, Rua Guilherme Gomes Fernandes, nº 28. 

Em alternativa, em caso de impedimento ou necessidade, a CMPCP pode ainda reunir nas 

instalações das Oficinas Municipais, na Zona Industrial de Portalegre. 

 

 

TEATRO DE OPERAÇÕES 
 

Dividido em sectores 
correspondentes a zonas 
geográficas ou funcionais, 

conforme o tipo de acidente e as 
opções estratégicas consideradas, 
existindo um responsável por cada 

um desses sectores 

ZONA  
DE  

SINISTRO  
(ZS) 

 

Superfície na qual 
se desenvolve a 
ocorrência, de 

acesso restrito, onde 
se encontram 

exclusivamente os 
meios necessários à 
intervenção directa, 

sob a 
responsabilidade 

exclusiva do posto 
de comando 
operacional. 

ZONA  
DE 

APOIO  
(ZA) 

 
Zona adjacente à 

ZS, 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 

imediata. 

ZONA DE 
CONCENTRAÇÃO 

E RESERVA  
(ZCR) 

 
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.

Área de Reserva 
Onde se localizam os meios 

e recursos sem missão 
imediata atribuída e que 

constituem a reserva 
estratégica 

Área de 
Reabastecimento 

Onde se realizam as 
operações de 

reabastecimento de 
combustíveis, água, e 

equipamentos e 
consumíveis 

 

Área de apoio de 
serviços 

Onde se garante a 
recuperação e suporte 
logístico das forças no que 
concerne a:  
- Alimentação, onde se 
procede à alimentação das 
forças e/ou preparação da 
mesma para distribuição 
aos meios em intervenção 
na ZS; 
- Descanso e Higiene, 
onde se asseguram as 
condições de descanso e 
higiene dos operacionais; 
- Apoio Sanitário, onde é 
instalado o apoio sanitário 
dos operacionais; 
- Manutenção, onde se 
providencia a manutenção 
dos equipamentos. 

Pontos de Trânsito 
Locais de controlo de 

entrada e saída de meios no 
TO, onde se pode realizar o 
agrupamento de meios e a 
recepção da missão. Não 
existindo ZCR este ponto 
deve ser instalado na ZA. 
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2. Execução do Plano 

 

As operações de Protecção Civil são organizadas tendo por base o Decreto-Lei n.º 134/2006, 

de 25 de Julho, que define no seu artigo 1.º que o Sistema Integrado de Operações de 

Protecção e Socorro (SIOPS), é o conjunto de estruturas, normas e procedimentos que 

asseguram que todos os agentes de Protecção Civil actuam, no plano operacional, em 

articulação sob um comando único assente nas duas dimensões do sistema, sendo elas a 

coordenação institucional e do comando operacional, sem prejuízo da respectiva dependência 

hierárquica e funcional. Assim, o SIOPS tem como objectivo, dar resposta a situações de 

iminência ou de ocorrência de acidente grave ou catástrofe. 

 

O director do Plano Municipal de Emergência é o Presidente da Câmara Municipal de 

Portalegre, que nos termos da actual legislação em vigor é a autoridade máxima de Protecção 

Civil no território do Município. Na sua ausência o responsável é o Comandante Operacional 

Municipal, que tem a responsabilidade de coordenar a intervenção das diversas áreas que 

integram a resposta a situações de emergência no município de Portalegre, mantendo em 

simultâneo uma articulação operacional com o Director do Plano e com o Comandante 

Operacional Distrital, através do CDOS. 

 

O sistema de gestão de operações deve obedecer ao artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 134/2006, 

de 25 de Julho, que define o sistema de comando operacional a estabelecer de acordo com a 

importância e o tipo de ocorrência, cabendo assim, ao chefe da primeira força integrante do 

SIOPS a chegar ao local, assumir de imediato o comando da operação e garantir a construção 

de um sistema evolutivo de comando e controlo da operação. 

 

O esquema n.º 2, resume assim a evolução do sistema de comando operacional a desenvolver 

num teatro de operações, em que seja montado um Posto de Comando Operacional, tendo 

este as funções de: 

 

• Recolha e tratamento operacional da informação; 

• Preparação das acções a desenvolver; 

• Formulação e transmissão de ordens, directrizes e pedidos; 

• Controlo da execução das ordens; 

• Manutenção das capacidades operacionais dos meios empregues; 

• Gestão dos meios de reserva. 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

32

Esquema n.º 2 – Sistema de Comando Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

PCO 
(Posto de Comando Operacional) 

 
COMANDANTE DAS OPERAÇÕES DE SOCORRO 

 

CÉLULA 
DE 

COMBATE 

CÉLULA 
DE 

PLANEAMENTO 

CÉLULA 
DE 

LOGÍSTICA 

Adjunto para a Segurança 
 

Adjunto para as Relações 
Públicas 

 
Adjunto para Ligação 

Fonte: Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho, Secção II. 
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 2.1. Fase de Emergência 

 

Face à tipologia do risco, em caso de acidente grave ou catástrofe, deverão ser notificadas e 

actuar, dentro das suas competências, todas as autoridades, entidades e organismos 

existentes no Município, segundo o princípio da unidade de comando, em concreto: 

• Serviços Municipais de Protecção Civil; 

• Corpo de Bombeiros Voluntários de Portalegre; 

• Hospital Dr. José Maria Grande em Portalegre; 

• Guarda Nacional Republicana; 

• Polícia de Segurança Pública; 

• Serviços Sociais; 

• INEM 

 

A fase de emergência caracteriza as acções de resposta tomadas e desenvolvidas nas 

primeiras horas após um acidente grave ou catástrofe e destina-se a providenciar, através de 

uma resposta concertada, as condições e meios indispensáveis à minimização das 

consequências, nomeadamente as que impactem nos cidadãos, no património e no ambiente.  

Na fase de emergência pretende-se uma actuação rápida e que possa de uma forma segura e 

concertada levar o socorro, auxílio e informação às populações afectadas, pelo que é 

necessário:  

a) Difundir instruções preparatórias adequadas à situação;  

b) Executar as acções e medidas excepcionais adequadas à situação;  

c) Desencadear as operações de socorro e salvamento necessárias;  

d) Assegurar os serviços médicos e de transporte de vítimas;  

e) 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;  

f) Garantir a manutenção da lei e da ordem nas zonas afectadas;  

g) Acompanhar e coordenar a actuação dos agentes, entidades e organismos intervenientes;  

h) Monitorizar e avaliar, em permanência, as condições de segurança nas zonas afectadas;  

i) Solicitar os meios de reforço necessários ao escalão distrital;  

j) Promover a divulgação de avisos e de informações à população em risco;  

k) Cumprir os procedimentos relativos às notificações.  
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Após a activação do Plano Municipal de Emergência, por solicitação do Posto de Comando 

Operacional, todos os cidadãos e demais entidades privadas estão obrigados, na área 

abrangida, a prestar às autoridades de Protecção Civil a colaboração pessoal que lhes for 

requerida, respeitando assim as ordens e orientações que lhes forem dirigidas e 

correspondendo às respectivas solicitações (n.º 1, do artigo 11.º, da Lei n.º 27/2006, de 3 de 

Julho). 

 

A mobilização é feita preferencialmente, recorrendo aos meios e recursos das entidades e 

organismos notificados a actuar segundo o princípio da unidade de comando, acrescidos dos 

meios e recursos de todas as entidades públicas e privadas, sempre que a gravidade da 

situação o exija. 
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2.2. Fase de Reabilitação 

 

A Fase de Reabilitação caracteriza-se pela acção concertada por parte dos agentes de 

protecção civil e pelo desenvolvimento de medidas conducentes ao apoio e ao rápido 

restabelecimento do sistema social. Deste modo, a reposição urgente da normalização das 

condições de vida da população atingida, em função da tipologia do risco identificado, deverão 

ser executadas acções essenciais ao rápido restabelecimento de infra-estruturas, serviços 

públicos e privados considerados como essenciais. A tipificação das acções e responsáveis é a 

seguinte: 

 

Quadro nº 2 – Tipificação das Acções e respectivos Agentes Responsáveis 

 

Acção Agente Responsável 

Avaliação e quantificação dos danos pessoais e materiais 
GNR, PSP, Serviços Municipais de 

Protecção Civil 

Inspecção de edifícios, avaliação das infra-estruturas e 

remoção de entulhos 

Serviços Municipais de Protecção Civil, 

Forças Armadas (quando solicitadas pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil) 

Obtenção de fundos externos, recolha e armazenamento 

de donativos, controlo e emprego de pessoal voluntário 

Serviços Municipais de Protecção Civil, 

Santa Casa da Misericórdia de Portalegre 

e Cruz Vermelha Portuguesa 

Restabelecimento do abastecimento de água 
Águas do Norte Alentejano e Serviços 

Municipalizados de Águas e Transportes 

Restabelecimento de vias de comunicação 

Serviços Municipais de Protecção Civil, 

Estradas de Portugal S.A., REFER e 

Forças Armadas (quando solicitadas pela 

Autoridade Municipal de Protecção Civil) 

Restabelecimento de energia EDP ou REN 

Restabelecimento de comunicações PT, TMN, VODAFONE, OPTIMUS 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil de Portalegre 
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3. Articulação e Actuação de Agentes, Organismos e Entidades 

 

Nos termos da Lei de Bases da Protecção Civil, Lei nº 27/2006, de 3 de Julho, são Agentes de 

Protecção Civil, de acordo com as suas atribuições próprias: 

 

• Corpo de Bombeiros; 

• Forças de Segurança; 

• Forças Armadas; 

• Autoridades Marítimas e Aeronáutica; 

• INEM e demais serviços de saúde; 

• Sapadores Florestais de Portalegre. 

 

A Cruz Vermelha Portuguesa exerce, e em cooperação com os demais agentes e de harmonia 

com o seu estatuto próprio da intervenção, apoio, socorro e assistência sanitária e social. 

 

Nos termos do nº 3 e nº 4 do Artº 46º da Lei de Bases da Protecção Civil, os organismos e 

entidades são todos os serviços e instituições, públicos e privados, com o dever especial de 

cooperação com os agentes de Protecção Civil ou com competências específicas em domínios 

com interesse para a prevenção, a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente, 

nomeadamente: 

 

• Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários; 

• Serviços de Segurança; 

• Instituto Nacional de Medicina Legal; 

• Instituições de Segurança Social; 

• Instituições com fins de Socorro e Solidariedade; 

• Organismos responsáveis pelas florestas, conservação da natureza, indústria, energia, 

transportes, comunicações, recursos hídricos e ambiente; 

• Serviços de segurança e socorro privados das empresas públicas e privadas. 
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3.1. Missão dos Agentes de Protecção Civil 

 

  3.1.1. Fase de Emergência 

 

Durante a Fase de Emergência, os Agentes de Protecção Civil, tomam medidas imediatas de 

resposta ou desempenham funções de suporte da emergência, que estão descritas no Quadro 

n.º 3. 

 

Quadro n.º 3 – Funções dos Agentes de Protecção Civil na Fase de Emergência 

 

Agentes de 
Protecção Civil 

Funções 

Corpos de 

Bombeiros de 

Portalegre 

- Combate a incêndios; 

- Socorro a populações em caso de acidentes; 

- Socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 

-Socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-

hospitalar, no âmbito do sistema integrado de emergência médica. 

Forças de 

Segurança 

(PSP e GNR) 

- Preservação da segurança dos cidadãos e da propriedade; 

- Isolamento de áreas, controlo de tráfego rodoviário e restrições de circulação; 

- Operações de busca, salvamento e evacuação; 

- Operações de segurança no teatro de operações e abertura de corredores de 

emergência/evacuação; 

- Apoio na recolha e depósito das vítimas mortais; 

- Delimitação das zonas de apoio, concentração e reserva e de recepção de 

reforços. 

INEM, 

USLNA,- 

Hospital Dr. 

José Maria 

Grande, 

INML 

- Coordenação de todas as actividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, 

triagem, evacuações primárias e secundárias; 

- Referenciação e transporte para as unidades de saúde adequadas; 

- Montagem de postos médicos avançados; 

- Apoio psicológico das vítimas no local da ocorrência com vista à sua estabilização 

emocional e posterior referenciação para as entidades adequadas; 

- Fornecimento de material sanitário. 

Sapadores 

Florestais 

(CMP, APAFNA, 

APFDP) 

- Vigilância, primeira intervenção, apoio ao combate e rescaldo em incêndios 

florestais. 
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3.1.2. Fase de Reabilitação 

 

Na Fase de Reabilitação, os Agentes de Protecção Civil tomam medidas imediatas de 

respostas ou desempenham funções de suporte da reabilitação, que estão descritas no 

Quadro n.º 4. 

 

 

Quadro n.º 4 – Funções dos Agentes de Protecção Civil na Fase de Reabilitação 

 

Agentes de 
Protecção Civil 

Funções 

 

Forças de 

Segurança 

(PSP e GNR) 

 

- Detectar, investigar e prevenir actividades perigosas 

 

Sapadores 

Florestais 

(CMP, APAFNA, 

APFDP) 

 

- Prevenção de incêndios florestais através de acções de silvicultura preventiva; 

- Sensibilização da população para as acções de prevenção, uso de fogo e 

limpezas das florestas. 

 

 

 

 3.2. Missão dos Organismos e Entidades de Apoio 

 

A missão de todos os serviços e instituições, públicos e privados, é o dever especial de 

cooperação com os agentes de Protecção Civil nos domínios com interesse para a prevenção, 

a atenuação e o socorro às pessoas, aos bens e ao ambiente, sempre seguindo o princípio do 

comando único mencionado pela Lei de Bases da Protecção Civil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

39

  3.2.1. Fase de Emergência 

 

Quadro n.º 5 – Missão dos Organismos e Entidades de Apoio na Fase Emergência 

 

Entidade 
Responsável 

Tarefas 

Estruturas 

Autárquicas 

(CMP, SMPC, 

Juntas 

Freguesia) 

- Apoio técnico permanente à CMPC; 

- Manutenção e reparação de viaturas afectas à situação de emergência; 

- Distribuição de combustível às viaturas afectas à situação de emergência; 

- Manutenção de toda a informação relacionada com a situação de emergência; 

- Fornecimento de material de mortuária; 

- Realização periódica de comunicados à comunicação social; 

- Preparação de avisos, informações e medidas de auto protecção a difundir. 

Autoridade de 

Saúde Municipal, 

INEM, INML 

- Constituição de postos de triagem; 

- Controlo de doenças transmissíveis; 

- Estabelecimento de locais de deposição de vítimas mortais; 

- Estabelecimento de locais de sepultamento de emergência. 

Instituto de 

Segurança 

Social (IP) 

- Instalação e gestão de campos de desalojados; 

- Apoio psicológico às vítimas. 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Portalegre, CVP, 

Escuteiros 

- Confecção e distribuição de alimentação ao pessoal envolvido nas acções de 

socorro; 

- Apoio logístico sanitário e social às pessoas afectadas. 

Associação de 

Bombeiros 

Voluntários de 

Portalegre 

- Gestão de voluntários não especializados; 

- Constituição dos grupos de pessoal voluntário não especializado. 

EDP 

Distribuição; 

Estradas de 

Portugal S.A.; 

REFER; REN; 

Portugal 

Telecom; 

Águas do Norte 

Alentejano; 

Município de 

Portalegre, 

Operadores 

Comunicações 

Moveis 

- Desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro; 

- Manutenção, reparação e reforço das redes e serviços essenciais ao 

desenvolvimento das operações de emergência. 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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3.2.2. Fase de Reabilitação 

 

Quadro n.º 6 – Missão dos Organismos e Entidades de Apoio na Fase Reabilitação 

 

Entidade 
Responsável 

Tarefas 

Estruturas 

Autárquicas 

(CMP, SMPC, 

Juntas 

Freguesia) 

 

- Análise e quantificação dos danos pessoais e materiais; 

- Elaboração de estudos para a reabilitação de instalações, edifícios, monumentos e 

infra-estruturas de serviços essenciais; 

- Elaboração de estudos para a reabilitação dos recursos naturais; 

- Desenvolvimento de uma política de sensibilização e consciencialização na área da 

protecção civil de pessoas e bens. 

 

Santa Casa da 

Misericórdia de 

Portalegre, CVP, 

ISS, Escuteiros 

 

- Preparação de sistemas de recolha de dádivas; 

- Elaboração e manutenção da lista actualizada de pessoal voluntário não 

especializado. 

 

Autoridade de 

Saúde Municipal 

 

- Proposta de acções de vacinação; 

- Difusão de recomendações de carácter sanitário; 

- Atenuação dos danos psicológicos na população. 

 

EDP 

Distribuição; 

Estradas de 

Portugal S.A.; 

REFER; REN; 

Portugal 

Telecom; 

Águas do Norte 

Alentejano; 

Município de 

Portalegre, 

Operadores 

Comunicações 

Moveis 

- Manutenção das vias de comunicação e itinerários de socorro; 

- Inspecção a edifícios e infra-estruturas que ameacem ruir e depósitos de 

combustível líquido e gasoso; 

- Demolição de edifícios e infra-estruturas; 

- Restabelecimento do fornecimento de serviços. 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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Parte III – Áreas de Intervenção 

 

Na Parte III, são descritas as áreas básicas de intervenção da organização geral das 

operações, sendo que a activação das diferentes áreas de intervenção depende das seguintes 

condicionantes: 

 

• Da natureza concreta de cada acidente grave ou catástrofe; 

• Das necessidades operacionais; 

• Da evolução da resposta operacional. 

 

 

Quadro n.º 7 – Administração de Meios e Recursos 

 

Entidade Coordenadora: Comissão Municipal de Protecção Civil 

Entidades 

Intervenientes  

 

- Câmara Municipal de Portalegre 

- Guarda Nacional Republicana 

- Polícia de Segurança Publica 

- Bombeiros Voluntários de Portalegre 

- Instituto de Segurança Social  

- Unidade Saúde Local do Norte Alentejano (USLNA) 

- Hospital Dr. José Maria Grande 

- Instituto Segurança Social – Centro Distrital de Portalegre 

 

Prioridades de 

Acção 

 

- Definir e estabelecer os procedimentos e instruções de coordenação das actividades de 

gestão administrativa e financeira, inerentes à mobilização, requisição e utilização dos 

meios e recursos utilizados aquando da activação do plano de emergência;  

- Assegurar as actividades de gestão administrativa e financeira inerente à mobilização, 

requisição e utilização dos meios e recursos necessários à intervenção; 

- Promover a celebração de protocolos com as entidades detentores dos recursos e 

equipamentos necessários às operações de protecção civil;  

- Supervisionar as negociações contratuais;  

- Definir um sistema de requisição para as situações de emergência;  

- Gerir e controlar os tempos de utilização dos recursos e equipamento;  

- Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos;  

- Acompanhar a gestão financeira das operações;  

- Supervisionar o dispêndio diário com meios e recursos em alimentação e alojamento 

- Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos; 

- Gerir os processos de seguros. 
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1. Administração de Meios e Recursos 

 

Esquema n.º 3 – Administração de Meios e Recursos 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activação do PMEPC 

 
Administração de Meios e Recursos 

 
Serviços Municipais de Protecção Civil 

 
Missão 

 
- Gestão Financeira e de Custos; 
- Supervisão das Negociações Contratuais; 
- Gestão dos Tempos de Utilização dos Recursos e Equipamento; 
- Gestão dos Processos Seguros; 
- Meios e Recursos Mobilizáveis. 
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1.1 Prioridades de Acção 

 

• Definir e estabelecer os procedimentos e instruções de coordenação das actividades 

de gestão administrativa e financeira, inerentes à mobilização, requisição e utilização 

dos meios e recursos utilizados aquando da activação do plano de emergência;  

• Assegurar as actividades de gestão administrativa e financeira inerente à mobilização, 

requisição e utilização dos meios e recursos necessários à intervenção; 

• Promover a celebração de protocolos com as entidades detentores dos recursos e 

equipamentos necessários às operações de protecção civil;  

• Supervisionar as negociações contratuais;  

• Definir um sistema de requisição para as situações de emergência;  

• Gerir e controlar os tempos de utilização dos recursos e equipamento;  

• Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos;  

• Acompanhar a gestão financeira das operações;  

• Supervisionar o dispêndio diário com meios e recursos em alimentação e alojamento 

• Garantir a utilização racional e eficiente dos meios e recursos; 

• Gerir os processos de seguros. 

 

 

1.2 Procedimentos e Instruções de Coordenação 

 

 

1.2.1 Gestão de Meios 

 

• Os meios e recursos dos vários agentes de protecção civil e dos organismos de apoio 

são colocados à disposição do Posto de Comando, que os afectará de acordo com as 

necessidades; 

• Deverá ser dada preferência à utilização de meios e recursos públicos (ou detidos por 

entidades com as quais tenham sido celebrados protocolos de utilização) sobre a 

utilização de meios e recursos privados; 

• Os respectivos reforços de meios só são considerados válidos quando apresentados 

pela respectiva cadeia de comando 

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

necessário;   

• Obedecer a critérios de proximidade e de disponibilidade na utilização de meios e 

recursos;  

• Utilizar as requisições pré definidas para requisição dos meios e recursos.  
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1.2.2 Gestão de Pessoal 

 

• O pessoal voluntário, cuja colaboração seja aceite a título benévolo, deverá apresentar-

se, se outro local não for entretanto divulgado, nas Juntas de Freguesia para posterior 

encaminhamento; 

• No decurso das operações, as estruturas integrantes do Dispositivo deverão acautelar 

os períodos de descanso a rotatividade dos seus recursos humanos. 

 

 

1.2.3 Gestão de Finanças 

 

• A gestão financeira e de custos, bem como dos tempos de utilização, será assegurada 

pelo Município de Portalegre; 

• As despesas realizadas durante a fase de emergência e reabilitação, designadamente 

as relacionadas com combustíveis e lubrificantes, manutenção e reparação de material, 

transportes, alimentação, material sanitário, maquinaria e engenharia, construção e 

obras públicas, são da responsabilidade dos Serviços Municipais de Protecção Civil, 

outros agentes de protecção civil e demais entidades intervenientes. Salvo disposições 

específicas em contrário, a entidade requisitante de meios e recursos será responsável 

pelo ressarcimento das despesas inerentes; 

•  O pessoal integrado nos serviços, agentes e entidades constantes deste Plano, 

mesmo que requisitados, continuam a ser remunerados pelos organismos de origem, 

não podendo ser prejudicados de qualquer forma nos seus direitos.  

 

 

1.3     Meios e Recursos Mobilizáveis 

 

Em função da natureza da ocorrência, e caso os meios disponibilizados não sejam suficientes 

ou adequados às operações de socorro a desenvolver, recorrer-se-á, sempre mediante 

requisição dos Serviços Municipais de Protecção Civil e por indicação do Director do Plano, a 

bens, meios ou equipamentos das entidades que constam no quadro de meios e recursos 

mobilizáveis.  
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2. Logística 

 

 

 2.1. Apoio Logístico às Forças de Intervenção 

 

Esquema n.º 4 – Apoio Logístico às Forças de Intervenção 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Municipal de Emergência 
de Protecção Civil  

 
ACTIVO 

Entidade Responsável 
 

Comissão Municipal de Protecção 
Civil 

Missão 
 

- Manutenção e reparação de viaturas afectas à situação de emergência; 
- Distribuição de combustível às viaturas afectas à situação de emergência; 
- Fornecimento de material de mortuária; 
- Confecção e distribuição de alimentação, e água potável ao pessoal envolvido 
nas acções de socorro; 
- Manutenção, reparação e reforço das redes e serviços essenciais ao 
desenvolvimento das operações de emergência; 
- Desobstrução das vias de comunicação e itinerários de socorro; 
- Preparação de sistemas de recolha de donativos; 
- Gestão de voluntários não especializados. 
 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

47

 2.2. Apoio Logístico às populações 

 

 

Esquema n.º 5 – Apoio Logístico às Populações 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

Os centros de alojamento devem estar providos 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 activados pelo director 

do plano, em função das áreas evacuadas e das condições de utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Municipal de Emergência 
de Protecção Civil  

 
ACTIVO 

Entidade Responsável 
 

Comissão Municipal de Protecção 
Civil 

Missão 
 

- Preparação de alimentação para populações deslocadas; 
- Estabelecimento de locais de sepultamento de emergência; 
- Instalação e gestão de campos de deslocados, incluindo a preparação de 
soluções de alojamento temporário e agasalhos. 
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Operacionalização da Prestação do Apoio Logístico à População: 

 

• Definir e estabelecer os procedimentos e instruções de coordenação das actividades 

de logísticas destinadas a apoiar a população;  

• Manter actualizado o inventário das áreas de armazenagem para utilização em 

situação de emergência;  

• Receber, registar, enquadrar e coordenar os voluntários individuais ou de serviços 

públicos e privados, especializados ou não destinado a colaborar na situação de 

emergência;  

• Proceder ao levantamento das necessidades;  

• Planear e executar a distribuição prioritária de água, alimentos, agasalhos e artigos de 

higiene pessoal às populações;  

• Promover o alojamento temporário de desalojados nas infra-estruturas disponíveis;  

• Apoiar as acções de instalação e gestão de campos de deslocados;  

• Assegurar o transporte de pessoas, água, alimentação, bens e combustíveis sempre 

que solicitado.  

• Promover a instalação de locais para a montagem de cozinhas e refeitórios de 

campanha;  

• A Logística mobiliza para o(s) local(s) elementos de contacto para recolha e validação 

de informação;  

• No restabelecimento de serviços como energia eléctrica, gás, telefones e saneamento 

básico dar prioridade a unidades hospitalares e de saúde, estabelecimentos de ensino, 

creches, lares de 3ª idade, instalações públicas e indústrias agro-alimentares;  

• Os alojamentos temporários e campos de deslocados devem ter as condições mínimas 

de apoio, bem como acessos e locais para parqueamento;  

• A gestão dos campos de deslocados deve ser feita em articulação com as Forças de 

Segurança e o SEF;  

• A distribuição de água, alimentos, agasalhos e artigos de higiene pessoal à população 

que não estando em campos de deslocados ou abrigos temporários não tem acesso a 

eles deve ser realizada em locais centrais, de fácil acesso e divulgada para 

conhecimento da população.  
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3. Comunicações 

 

Esquema n.º 6 – Comunicações 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Municipal de Emergência 
de Protecção Civil  

 
ACTIVO 

Entidade Responsável 
 

Comandante das Operações de 
Socorro 

Missão 
 

- Compete ao Comandante das Operações de Socorro estabelecer o plano 
comunicações para o teatro de operações (ZS, ZA, ZCR), tendo em conta a NEP 
n.º 08/NT/2010, de 10 de Dezembro da Autoridade Nacional de Protecção Civil; 
- Procedimento para comunicação com o CDOS de Portalegre (PC S. Mamede); 
- Comunicações com os centros de alojamento via telemóvel ou através das 
forças de segurança ali presentes. 
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Esquema n.º 7 – Comunicações - Prioridades de Acção 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

Esquema n.º 8 – Comunicações – Procedimentos e Instruções de Coordenação 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

Director do 
Plano 

Reporta 
Informação 

Comunicações 

- Avalia os meios disponíveis; 
- Define prioridades; 
- Envia meios. 

- Estabelece procedimentos e 
instruções; 
- Mantém listagens 
actualizadas 

Áreas de Intervenção no 
Teatro de Operações 

Solicitam Meios 

TO 

PCO 

 
CMPC 

CDOS 

SALOP 

 
CCOD 

 
CCOD 

 
CCON 

 
CNPC 

 
CNOS 
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Esquema n.º 9 – Comunicações – Diagrama da Rede Rádio Distrital 

 

 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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Mike12.16 

 
 

FEB 

 
PSP 
112 

 
 

GNR 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

52

Esquema n.º 10 – Comunicações – Diagrama de Comunicações 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

Quadro n.º 8 – Comunicações – Indicativos de Rádio – Serviços Municipais de Protecção  

                         Civil 

 

Município Central 
Presidente 
de Câmara 

Vereador 
com Pelouro 

Coordenador 
SMPC 

Móvel 

Portalegre MIKE12.14 ÁS12.14 SENA12.14 QUINA12.14 
MÓVEL  

1072 a 1076 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

 

 

CDOS 
 

ROB – 126 
REPC – 121 

SIRESP 

AHBV 
 

ROB – 126 
REPC – 121 

 
Exército 

 
REPC – 121 

Cruz 
Vermelha 

Portuguesa 
 

REPC – 121 
 

 
INEM 

 
REPC – 121 

 
SMPC 

 
REPC – 121 

GNR 
 

SIRESP 
REPC – 121 

 
PSP 

 
REPC – 121 

 
FEB 

 
REPC – 121 
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4. Gestão da Informação 

 

Com o objectivo de que a população adopte as instruções das autoridades e as medidas de 

autoprotecção convenientes, o director do plano ou o seu substituto garantem a divulgação da 

informação pública necessária, através dos órgãos competentes e da comunicação social 

(Rádio Portalegre; Página Oficial do Município – www.cm-portalegre.pt; Canais de Televisão de 

Abrangência Nacional). 

 

Esta difusão de informação pode ser reforçada através dos altifalantes dos veículos de 

bombeiros e forças de segurança. 
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Esquema n.º 11 – Gestão da Informação 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
(Posto de Comando Operacional) 

Comandante das 
Operações de Socorro Adjunto de Ligação 

Adjunto para as Relações 
Públicas 

Entidades a Actuar no 
Teatro de Operações 

Entidades Intervenientes 
no Plano Municipal de 

Emergência 

 
Director do Plano 

- Ponto de situação e 
perspectivas de evolução 
futura; 
- Cenários e resultados de 
modelos de previsão; 
- Danos ambientais e sociais; 
- Outras. 

- Notificações e passagem 
de informação às entidades 
competentes no plano 
(Briefings periódicos); 
- Incremento dos níveis de 
prontidão e envolvimento; 
- Elaboração de relatórios 
que têm por objectivo 
permitir aos órgãos de 
conduta e coordenação 
operacional avaliar a 
situação e a sua evolução 
em caso de acidente grave 
ou catástrofe. 

INFORMAÇÃO 
PÚBLICA 

- Ponto de Situação; 
- Acções em curso; 
- Condicionamentos de 
trânsito; 
- Áreas de acesso restrito; 
- Medidas de autoprotecção; 
- Locais de reunião ou 
assistência; 
- Locais de acolhimento 
provisório, recepção de 
donativos e inscrição para 
serviço voluntário 
- Número de telefone e 
locais de contacto para 
obtenção de informações; 
- Preparação de avisos, 
informações e medidas de 
autoprotecção a difundir; 
- Elaboração de 
comunicados à população. 

Pontos  
de 

 Situação 
Sectoriais 

 

Pontos  
de 

 Situação 
Específicos 

Gestão da Informação às 
Entidades Intervenientes 

Gestão da Informação à 
População 
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5. Procedimentos de Evacuação 

 

Os procedimentos de evacuação são mecanismos que se destinam a facilitar as tarefas das 

diferentes entidades que intervêm no processo de evacuação de um determinado local. 

 

Período durante o qual, há que se ter atenção, de modo a que não se sobreponham na mesma 

via os itinerários de evacuação de pessoas e de mobilidade das forças de intervenção. Os 

pólos de abrigo temporário são o Pavilhão do Nerpor, o Pavilhão Municipal, e o Seminário, na 

cidade de Portalegre, sendo o Estádio Municipal e o Estádio dos Assentos os pólos de abrigo 

de longa duração. Nos aglomerados rurais, temos o Pavilhão de Vale de Cavalos como abrigo 

temporário.  

Esquema n.º 12 – Procedimentos de Evacuação 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

Plano Municipal de Emergência de Protecção 
Civil  

 
(Activação) 

 

Posto de Comando 
Operacional 

Propõe a Evacuação 

Director do Plano 

Define a Zona de Sinistro 

Define Zonas de 
Concentração Local, 
Abrigos Temporários e 
Abrigos de Longa Duração. 

GNR / PSP  Define a Zona de Apoio 

Identifica itinerários a utilizar 
para a evacuação da 

população 

Cria barreiras de 
condicionamento, controlo 

e encaminhamento de 
tráfego 

Identifica itinerários a 
utilizar pelas forças de 

intervenção 
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Figura n.º 2 – Itinerário de Evacuação 1 

 

 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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Figura n.º 3 – Itinerário de Evacuação 2 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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Figura n.º 4 – Itinerário de Evacuação 3 

 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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6. Manutenção da Ordem Pública 

 

 

Esquema n.º 13 – Manutenção da Ordem Pública 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

 
Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 

 
ACTIVO 

Manutenção 
da 

Ordem Pública 

Eventual Colaborador: 
 

- Forças Armadas (em caso de 
necessidade para estabelecer a 
ordem pública) 

Entidade Responsável: 
 

- Guarda Nacional Republicana; 
- Polícia de Segurança Pública. 

Acções a Desenvolver: 
 

- Limitar o acesso às zonas de sinistro e apoio às Forças de 
Intervenção, Entidades e Organizações de Apoio devidamente 
credenciadas; 
- Garantir a manutenção da lei e da ordem, nos termos das leis 
orgânicas e das competências próprias de cada entidade; 
- Definir e implementar os processos de identificação e credenciação 
do pessoal ligado às operações de socorro, em situação de 
emergência; 
- Efectuar patrulhamento nas zonas evacuadas; 
- Garantir a segurança dos edifícios ou locais onde estão instaladas 
as entidades de coordenação das operações; 
- Garantir a segurança das infra-estruturas indispensáveis às 
operações de Protecção Civil, infra-estruturas essenciais à reposição 
da normalidade (água, luz, gás, etc), e infra-estruturas de apoio 
(armazéns, industrias, e estabelecimentos comerciais). 
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A manutenção da ordem pública entra no âmbito da responsabilidade da Guarda nacional 

Republicana, da Policia de Segurança Pública e auxiliadas pelas Forças Armadas, sempre que 

estas sejam solicitadas pela Autoridade Nacional de Protecção Civil.  

A manutenção da ordem pública entra no âmbito da responsabilidade da Guarda nacional 

Republicana, da Policia de Segurança Pública, que podem ser auxiliadas pelas Forças 

Armadas, sempre que estas sejam solicitadas para manutenção da ordem pública. 

 

 

7. Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

 

Numa situação de emergência com elevado número de vítimas, as primeiras equipas a prestar 

socorro são encarregues também das tarefas de evacuação primária para os postos de triagem 

que forem estabelecidos. 

 

Assim, numa primeira fase compete ao comandante das operações de socorro identificar os 

locais para estabelecimento dos postos de triagem e informar a direcção do plano 

relativamente à quantidade previsível de meios complementares necessários para triagem, 

assistência pré-hospitalar e evacuação secundária das vítimas. 

 

A mobilização de meios e recursos é efectuada pelo Director do Plano Municipal de 

Emergência, em articulação com o Comandante das Operações de Socorro, que poderão com 

o avançar das operações propor novos locais de estabelecimento de postos de triagem e a 

utilização de outros meios de socorro. 

 

A direcção das acções de controlo ambiental, o controlo de doenças e da qualidade dos bens 

essências compete à Autoridade de Saúde Municipal. 
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Esquema n.º 14 – Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 
 

ACTIVO 

Serviços Médicos e Transporte de Vítimas 

Entidades Responsáveis: 
- INEM; 
- Bombeiros Voluntários de Portalegre; 
- Hospital Distrital de Portalegre; 
- Centro de Saúde; 
- Cruz Vermelha Portuguesa; 
- Autoridade de Saúde Local. 
 

Acções a Desenvolver 

- 1.º Socorro e transporte de vítimas (Corpo de Bombeiros); 
- Serviços médicos complementares (Unidades de Saúde Local); 
- Socorro diferente, serviços médicos e transporte de vítimas (INEM); 
- Activação do INEM (COS/CDOS); 
- Estabelecimento de postos de triagem primários (COS), em hospitais de 
campanha instalados pela Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Portalegre; 
- Informar o Director do Plano sobre a necessidade de meios complementares 
para triagem, assistência pré-hospitalar e evacuação secundária de vítimas 
(COS); 
- Identificar os meios e coordenar com INEM a ligação aos hospitais de 
evacuação, prestando informações sobre o tipo de ocorrência e o número 
potencial de vítimas (Director do Plano); 
- Estabelecimento de postos de triagem secundários (Director do Plano); 
- O INEM, em articulação com o Director do Plano, pode decidir pedir meios 
próprios para o local e montar e gerir postos de triagem, de assistência pré-
hospitalar e de evacuação secundária (INEM/Director do Plano); 
- Direcção de acções de controlo ambiental, de doenças e da qualidade dos bens 
essenciais (ASM); 
- Assegurar a existência de pessoal nos Serviços de Saúde, nas suas diversas 
categorias, de forma a garantir o funcionamento dos serviços temporários e/ou 
permanentes; 
- Controlo de doenças transmissíveis; 
- Constituição de postos de triagem; 
- Controlo de doenças transmissíveis; 
- Apoio psicológico às vítimas. 
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• Apoio Psicológico às Vitimas 

 

Os protocolos com as diversas entidades, empresas, e organizações públicas e privadas estão 

neste momento em fase final de negociação, pelo que serão com a maior brevidade possível 

estabelecidos e actualizados no presente documento. 

 

 

Esquema n.º 15 – Apoio Psicológico às Vítimas 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

 
 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 
 

ACTIVO 
 
 

 

Apoio Psicológico às Vitimas 

ZAP 
 

- Equipa de Apoio Psicológico dos BVP; 
- Autoridade Local de Saúde; 
- Forças de Segurança; 
- INEM; 
- CVP. 

ZCAP 
 

- Serviço de Acção Social da CMP; 
- Segurança Social. 

Assegurar o apoio psicológico imediato às vítimas 
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Nesta fase é importante assegurar a coordenação dos mecanismos de evacuação das vítimas 

do Teatro de Operações para as Zonas de Apoio Psicológico (ZAP) e destas para as Zonas de 

Concentração e Apoio às Populações (ZCAP).  

 

O apoio psicológico imediato às vítimas será realizado já nas ZAP. As acções a desenvolver 

nestas zonas são as seguintes: 

- Recepção e estabilização de vítimas; 

- Levantamento de necessidades e apoio psicossociais; 

- Identificação e recolha de informação dessas necessidades. 

 

As ZAP devem articular-se com as ZCAP relativamente à comunicação de dados, e com o 

COS quanto à recolha de informação com relevância operacional. 

 

Nas ZAP o apoio psicológico às vítimas é assegurado pela Equipa de Apoio Psicológico dos 

Bombeiros Voluntários de Portalegre, Autoridade de Saúde presente no local, Forças de 

Segurança, INEM, ou CVP. No caso de transferência das vítimas das ZAP para as ZCAP, é 

necessário assegurar o apoio psicológico de continuidade por parte dos Serviços de Acção 

Social da Câmara Municipal de Portalegre e Segurança Social. 

 

 

8. Socorro e Salvamento 

 

Com este capítulo pretende-se estabelecer procedimentos e instruções de coordenação, bem 

como identificar os meios e as responsabilidades dos serviços, agentes de protecção civil, 

organismos e entidades de apoio, quanto às actividades de socorro, busca e salvamento de 

vítimas. 

 

A intervenção inicial face a um acidente grave ou catástrofe cabe, prioritariamente, à força mais 

próxima do local da ocorrência ou que apresenta missão específica mais adequada, neste caso 

será sempre da responsabilidade do Corpo de Bombeiros Voluntários de Portalegre. 

 

A transferência de comando acontece naturalmente para satisfazer as necessidades do teatro 

de operações quando a organização deste amplia ou contrai e quando a responsabilidade 

primária de gestão do incidente muda entre as diferentes entidades. 

 

O progresso regressivo deverá acontecer após a fase de estabilização da ocorrência, na então 

denominada, fase descendente. 
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A decisão do momento em que é dada por terminada a fase de emergência e se entra na fase 

de reabilitação, é da responsabilidade do Director do Plano, em articulação com o Comandante 

das operações de socorro, e deverá acontecer quando estiverem completas todas as 

necessidades relativas à supressão da ocorrência, socorro e salvamento de vítimas. 

 

Ao Director do Plano compete ainda a decisão sobre o regresso das populações desalojadas 

às áreas consideradas seguras. 

 

 

Esquema n.º 16 – Socorro e Salvamento 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 
 

ACTIVO 
Presidente da Câmara 

 

Socorro e Salvamento 

Responsabilidade: 
 

- 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 O Chefe da primeira equipa de intervenção assume a função de comandante das 
operações de socorro; 
2.º 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.º Informar o seu centro de operações e ter em conta o disposto na tabela de 
gravidade constante na Directiva Operacional Nacional n.º 1/ANPC/2007 (residual, 
reduzida, moderada, acentuada, crítica); 
 
Cabe ao Director 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 
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Prioridades de Acção: 

 

• Assegurar as operações de socorro às vítimas;  

• Retirar as vítimas dos escombros;  

• Proceder às operações de busca e salvamento;  

• Efectuar a triagem primária;  

• Retirar as vítimas que se encontrem em locais de risco para a sua integridade física;  

• Efectuar o escoramento das estruturas;  

• Extinguir os incêndios;  

• Assegurar a contenção de fugas e derrames de produtos perigosos, e combustíveis. 

 

 

Instruções Específicas:  

 

• Dar prioridade à retirada das vítimas dos escombros e às operações de busca e 

salvamento;  

• Garantir a segurança das equipas de resgate;  

• As Forças de Segurança participam nas operações de busca e salvamento com as Equipas 

Cinotécnicas;  

• A PSP disponibiliza as Equipas de Inactivação de engenhos explosivos se solicitada;  

• A CCDRA (Ambiente) supervisiona as operações de contenção de fugas e derrames de 

produtos perigosos;  

• O Ministério da Economia supervisiona, em articulação com os operadores, as operações 

relacionadas com produtos da sua área de intervenção (gás e combustíveis);  

• O INEM e a Cruz Vermelha Portuguesa participam na triagem primária, na medida das 

suas possibilidades;  

• As Equipas de Sapadores Florestais participam nas acções de primeira intervenção e apoio 

ao combate em incêndios rurais.  

• O Comandante das Operações de Socorro faz pontos de situação para o CDOS, que 

informa o CNOS.  
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9. Serviços Mortuários 

 

A morgue provisória funcionará nas instalações da antiga Fábrica da Robinson (actual 

Fundação Robinson), de acordo com as necessidades de espaço e disponibilidade do mesmo, 

pois possuem para além de uma boa drenagem, ventilação natural, acesso a água corrente e 

energia eléctrica assim como boas possibilidades para o estabelecimento de 

telecomunicações.  

 

Em caso de emergência, os locais de sepultamento são os cemitérios da Cidade de Portalegre, 

bem como os cemitérios das restantes 8 freguesias rurais (Alagoa, Alegrete, Carreiras, Fortios, 

Reguengo, Ribeira de Nisa, São Julião e Urra). 
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Figura n.º 5 – Localização de Morgue Provisória 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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Esquema n.º 17 – Serviços Mortuários 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 

Prioridades de acção:  

 

• Assegurar o correcto tratamento dos cadáveres;  

• Assegurar a constituição das Zonas de Reunião dos Mortos e dos Necrotérios Provisórios;  

• Garantir uma eficaz recolha de informações que possibilite proceder, com a máxima 

rapidez e eficácia, à identificação dos cadáveres, nomeadamente no que diz respeito à 

colheita e cruzamento de dados;  

• Assegurar a presença das Forças de Segurança nos locais onde decorrem operações de 

mortuária de forma a garantir a manutenção de perímetros de segurança;  

• Garantir a capacidade de transporte de cadáveres ou partes de cadáveres;  

• Garantir uma correcta tramitação processual de entrega dos corpos identificados.  

 

 
 

Apoio Psicológico às Vi 

 
Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 

 
ACTIVO 

Serviços Mortuários 

Responsabilidade: 
 

- Autoridade de Saúde; 
- Forças de Segurança; 
- Instituto Nacional de Medicina Legal. 

- Recolha e reunião de vítimas mortais; 
- Instalação de morgues provisórias; 
- Sepultamento de Emergência; 
- Estabelecimento de locais de deposição de vítimas. 
mortais. 
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10. Protocolos 

 

Não estão definidos quaisquer tipos de protocolos. Estes serão estabelecidos consoante as 

necessidades. 
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_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

71

Parte IV – Informação Complementar 

 

 Secção I 

 

 

1. Organização Geral da Protecção Civil em Portugal 

 

De acordo com o estatuído pela Lei de Bases da Protecção Civil no seu artigo 1º (Lei n.º 

27/2006 de 3 de Julho) “A protecção civil é a actividade desenvolvida pelo Estado, Regiões 

Autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas 

com a finalidade de prevenir riscos colectivos inerentes a situações de acidente grave ou 

catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo 

quando aquelas situações ocorram”. A actividade de protecção civil tem carácter permanente, 

multidisciplinar e plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos da Administração 

Pública promover as condições indispensáveis à sua execução, de forma descentralizada, sem 

prejuízo do apoio mútuo entre organismos e entidades do mesmo nível ou proveniente de 

níveis superiores. 

 

 

1.1. Estrutura da Protecção Civil 

 

A responsabilidade da Protecção Civil Municipal é do Presidente da Câmara Municipal de 

Portalegre. 

 

 

• Estrutura da Protecção Civil Municipal 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, apoiado pelo Comandante Operacional 

Municipal, e respectivos Serviços Municipais de Protecção Civil, assegura a direcção e 

coordenação das operações de Protecção Civil Municipal e das medidas excepcionais de 

emergência, com vista a minimizar, danos humanos e materiais, efeitos sobre o ambiente, 

restabelecer e reabilitar as condições mínimas de normalidade, em caso de acidente grave, 

catástrofe ou calamidade. 
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Esquema n.º 18 – Estrutura da Protecção Civil  

 

Nível 

Nacional 

 Assembleia da 

República 

 
 

 
 

 
 

        

 Governo       

        

 Primeiro Ministro  Concelho de 

Ministros 

    

       

 MAI    CNPC  ANPC 

         

Nível 

Distrital 

 
 

 
 

 
CDPC 

 
 

         

Nível 

Municipal 

 Presidente da 

Câmara 

 
 

 
CMPC 

 
SMPC 

 

Fonte: “Caderno PROCIV 3, (ANPC, 2008)” 

 

Legenda (Esquema n.º 17): 

 

ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

CDPC – Comissão Distrital de Protecção Civil 

CMPC – Comissão Municipal de Protecção Civil 

CNPC – Comissão Nacional de Protecção Civil 

MAI – Ministro da Administração Interna 

SMPC – Serviços Municipais de Protecção Civil 

 

 

Nível Territorial do Plano 

 

 

A estrutura de protecção civil é subdividida em 3 níveis (Nacional, Distrital, e Municipal). Ao 

Nível Municipal, a estrutura da Protecção Civil é composta pelo Presidente da Câmara 

Municipal, responsável máximo pela protecção civil à escala municipal, apoiado pelo 

Comandante Operacional Municipal, e respectivos Serviços Municipais de Protecção Civil. 
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1.2. Estrutura das Operações 

 

De acordo com a Lei nº 65/2007 e Decreto-Lei nº 27/2006, a estrutura das operações é 

organizada em três níveis de acordo com o esquema seguinte: 

 

 

Esquema n.º 19 – Estrutura das Operações 

 

 

    Comando Operacional  Coordenação Institucional 

       

Nível 

Nacional 
 ANPC  CNOS  CCON 

       

Nível 

Distrital 
   CDOS  CCOD 

       

Nível 

Municipal 
 SMPC  COM   

 

Fonte: “Caderno PROCIV 3, (ANPC, 2008)” 

 

Legenda (Esquema n.º 18): 

 

ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil 

CCOD – Centro de Coordenação Operacional Distrital 

CCON – Centro de Coordenação Operacional Nacional 

CDOS – Comando Distrital de Operações de Socorro 

CNOS – Comando Nacional de Operações de Socorro 

COM – Comandante Operacional Municipal 

SMPC – Serviços Municipais de Protecção Civil 

 

Nível Territorial do Plano 
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A Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), é o órgão que tem por missão coordenar a 

nível municipal as acções de socorro quando se verifiquem situações de risco iminente, 

catástrofes ou acidentes graves. 

 

Em situação de acidente grave ou catástrofe o Presidente da Câmara de Portalegre assume a 

direcção das operações de Protecção Civil, presidindo a CMPC. 

 

Os membros do CMPC, organizam-se em gabinetes de crise tendo como objectivo garantir o 

apoio técnico e operacional ao Presidente do CMPC. 

 

 

2. Mecanismo da Estrutura de Protecção Civil 

 

 2.1. Composição, Convocação, e Competências da Comissão Municipal de  

                    Protecção Civil de Portalegre 

 

De acordo com o ponto 1 do Artº 3º da Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, em cada município 

existe uma Comissão de Protecção Civil, organismo que assegura que todas as entidades e 

instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de protecção e socorro, 

emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe se 

articulam entre si, garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em 

cada caso concreto. 

 

 

Constituição da Comissão Municipal de Protecção Civil de Portalegre: 

 

• O Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, como responsável municipal 

da política de Protecção Civil, que preside; 

• O comandante Operacional Municipal (COM) de Portalegre; 

• Um Elemento do Comando do Corpo de Bombeiros de Portalegre; 

• Um Elemento de cada uma das Forças de Segurança presentes no município 

(GNR e PSP); 

• A Autoridade de Saúde do Município; 

• O Dirigente máximo da Unidade de Saúde Local e o Director do Hospital 

Distrital de Portalegre, designado pelo director-geral de Saúde; 

• Um Representante dos Serviços de Segurança Social e Solidariedade. 
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As competências da Comissão Municipal de Protecção Civil de Portalegre são as 

seguintes: 

• Accionar a elaboração, acompanhar e remeter para aprovação pela Comissão 

Nacional de Protecção Civil (CNPC) o Plano Municipal de Emergência; 

• Acompanhar as políticas directamente ligadas ao Sistema de Protecção Civil 

que sejam desenvolvidas, a nível municipal, pelos agentes públicos; 

• Determinar o accionamento do plano, quando tal se justifique; 

• Garantir que as entidades e instituições que integram a CMPC accionem, ao 

nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os 

meios necessários ao desenvolvimento das acções de Protecção Civil; 

• Difundir comunicados e avisos à população, entidades e instituições, incluindo 

a comunicação social. 

 

A convocação da Comissão Municipal de Protecção Civil de Portalegre é da responsabilidade 

do Presidente da Câmara Municipal, através de contacto directo por telemóvel, SMS, ou 

presencial. 

 

2.2. Critérios e Âmbito para a Declaração das Situações de Alerta 

 

O ponto 1, 2, e 3 do Artº 9º da Lei nº 27/2006, de 3 de Julho, indicam os pressupostos a partir 

dos quais deverão ser declaradas as situações de alerta. 

 

Assim, cabe ao Presidente da Câmara Municipal de Portalegre pode declarar a situação de 

alerta quando, face à ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente grave ou catástrofe, 

for reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas e ou medidas especiais de 

reacção. 

 

Acto da Declaração da Situação de Alerta: 

 

Face à ocorrência ou iminência de ocorrência de acidente grave ou de catástrofe, é 

reconhecida a necessidade de adoptar medidas preventivas ou medidas especiais de reacção. 

A declaração de situação de alerta de âmbito municipal tem por base a análise do grau de 

probabilidade da ocorrência e o grau de gravidade previsto ou verificado da mesma. Sempre 

que o Grau de gravidade seja moderado e o grau de probabilidade seja elevado ou confirmado 

deverá declarar-se a situação de alerta de âmbito municipal.  

 

A Declaração da Situação de Alerta de âmbito municipal é da competência do Presidente da 

Câmara Municipal de Portalegre. 
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Deve mencionar: 

 

• A natureza do acontecimento que originou a situação declarada; 

• O âmbito temporal e territorial; 

• A estrutura de coordenação e controlo dos meios e recursos a disponibilizar. 

 

 

Âmbito da Declaração da Situação de Alerta: 

 

Para além das medidas especialmente determinadas pela natureza da ocorrência, a 

declaração dispõe expressamente sobre: 

 

• A obrigatoriedade da convocação da CMPC; 

• O estabelecimento dos procedimentos adequados à coordenação técnica e 

operacional dos serviços, agentes, entidades e organizações de apoio, bem 

como dos recursos a utilizar; 

• O estabelecimento das orientações relativas aos procedimentos de 

coordenação da intervenção das forças e serviços de segurança; 

• A adopção de medidas preventivas adequadas à ocorrência; 

• A colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e 

das televisões, visando a divulgação das informações relevantes relativas à 

situação.  

 

 

2.3. Sistema de Monitorização, Alerta, e Aviso 

 

O sistema de monitorização, alerta, e aviso em utilização na área geográfica do concelho de 

Portalegre destina-se a assegurar que na ocorrência de uma emergência, quer as entidades 

intervenientes no Plano Municipal de Emergência, quer as populações expostas tenham a 

capacidade de agir de modo a salvaguardar vidas e proteger bens. Como tal, nas suas três 

vertentes, visa proporcionar uma eficaz vigilância do risco, um rápido alerta aos agentes de 

protecção civil, bem como um adequado aviso à população. 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

77

  2.3.1. Sistema de Monitorização 

 

Existem vários sistemas de monitorização para as diferentes tipologias de risco, como por 

exemplo: 

 

• Sistema de Avisos Meteorológicos do Instituto de Meteorologia para situações de 

meteorologia adversa, através dos avisos meteorológicos à população em geral, 

realizada na sua página de internet (www.meteo.pt), e perante a emissão de avisos 

meteorológicos, e respectivas recomendações e medidas de auto-protecção difundidas 

pela CDOS de Portalegre.  

• Índice Ícaro para as ondas de calor, através da Autoridade de Saúde Local; 

• Sistema de monitorização de actividade sísmica pelo Instituto de Meteorologia, através 

dos avisos meteorológicos à população em geral, realizada na sua página de internet 

(www.meteo.pt), e perante a emissão de avisos meteorológicos, e respectivas 

recomendações e medidas de auto-protecção difundidas pela CDOS de Portalegre.  

• Sistema de monitorização e vigilância a incêndios florestais através do Plano Municipal 

de Defesa da Floresta de Portalegre, através da informação difundida pela Guarda 

Nacional Republicana recolhida na Torre de Vigia da Serra de São Mamede, bem 

como pelas Equipas de Sapadores Florestais do concelho de Portalegre (CMP, 

APAFNA, APFDP), via rádio banda alta. 

 

Deste modo, no concelho de Portalegre, a monitorização será efectuada com base nos 

sistemas referidos, cruzados com a informação cartográfica existente para o efeito, e através 

de dados históricos de ocorrências recolhidos ao longo dos últimos anos, principalmente em 

situações de incêndios florestais.  

 

Toda esta informação é difundida pelos Serviços Municipais de Protecção Civil para as Juntas 

de Freguesia do concelho de Portalegre. 
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2.3.2. Sistema de Alerta 

 

Face aos dados disponibilizados pelos diversos sistemas de monitorização, a Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, através do CNOS, notifica imediatamente as autoridades de 

protecção civil de nível nacional, os vários agentes de protecção civil, e os CDOS. 

 

O CDOS de Portalegre notifica de imediato os SMPC e os restantes agentes de protecção civil 

de nível municipal (PSP, GNR, Bombeiros Voluntários de Portalegre, Hospital Dr. José Maria 

Grande, Autoridade de Saúde Local, Serviços da Segurança Social de Portalegre). 

 

Por sua vez os SMPC, através do Comandante Operacional Municipal, notificam de imediato 

os vários agentes de protecção civil à escala municipal, bem como as várias entidades e 

estruturas municipais de apoio. 

 

Os dados recolhidos através destes sistemas de monitorização, serão tidos como base para os 

procedimentos de alerta que permitem notificar as autoridades, entidades e organismos da 

ocorrência de acontecimentos susceptíveis de provocar danos em pessoas e bens, estando 

previstos níveis de alerta correlacionados com os dados monitorizados. A priorização do alerta 

está definida e pode variar consoante a probabilidade e gravidade da ocorrência.  

 

Sempre que for recebido um comunicado de alerta, são de imediato despoletados sistemas de 

alerta para uma cadeia de pessoas e entidades já previamente estabelecidas.  

 

• Estado de alerta normal – que compreende a monitorização e o dispositivo 

de rotina, estando activado nas situações que não determinem o estado de 

alerta especial.  

• Estado de alerta especial – compreende o reforço da monitorização e o 

incremento do grau de prontidão das organizações, com vista a intensificar as 

acções preparatórias para as tarefas de supressão ou mitigação das 

ocorrências, colocando meios humanos e materiais de prevenção em relação 

ao período de tempo e à área geográfica em que se preveja especial incidência 

de condições de risco ou emergência.  

 

A activação do estado de alerta especial assenta na matriz de risco, a qual relaciona o grau de 

gravidade e de probabilidade associados ao evento. A relação entre a gravidade das 

consequências negativas e a probabilidade de ocorrências reflectem o grau típico de risco, 

traduzido na matriz de risco.  
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2.3.3. Sistema de Aviso 

 

A Câmara Municipal de Portalegre utiliza os Serviços Municipais de Protecção Civil para 

monitorização e alerta dos principais riscos presentes na área do concelho, sendo que estes 

serviços se apoiam no desencadeamento de procedimentos de alerta difundidos pelo Comando 

Distrital de Operações de Socorro de Portalegre. 

 

No que respeita aos sistemas de aviso, existem diversos dispositivos para o efeito (sirenes, 

telefones, viaturas de som, rádios locais, televisão, entre outros) pelo que a decisão do meio de 

divulgação a adoptar terá que ser baseada na extensão da zona afectada, no tipo, dimensão, e 

dispersão geográfica da população a avisar (pequenos aglomerados rurais, centro da cidade, 

quintas dispersas nas freguesias rurais, etc) na proximidade geográfica dos agentes de 

protecção civil, e ainda nos meios e recursos a mobilizar. 

 

Outro meio de aviso à população é o uso de carros de som, com megafones, que conseguem 

difundir a mensagem em maiores áreas em menos espaço de tempo.  

 

Podem ainda ser utilizadas as rádios locais (Rádio Portalegre). No entanto, como o aviso à 

população é uma acção crucial para minorar o número de vítimas, deve evitar-se a 

redundância de meios de aviso, bem como restringir ao máximo o aviso à população afectada.  

 

Para alem disso, a informação prestada deverá dar conhecimento à população sobre: 

 

- Zonas potencialmente afectadas; 

- Itinerários de evacuação, quando é o caso; 

- Locais de abrigo onde se devem dirigir e o que devem levar consigo; 

- Medidas de auto-protecção a adoptarem. 

  

No caso dos incêndios, o sistema de aviso utilizado são as sirenes instaladas no quartel da 

Corporação de Bombeiros Voluntários de Portalegre, e o aviso à população é feito através de 

dois tipos de toques distintos, consoante se trate de um incêndio urbano ou rural: 

 

• Intermitentes de cinco segundos (durante um minuto). Esta sequência de 

toques deverá ser repetida por cinco vezes, intervaladas entre si em um 

minuto, para os incêndios rurais; 

• Toque contínuo, para os incêndios urbanos. 

 

 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

80

 Secção II 

 

1. Caracterização Geral do Concelho de Portalegre 

 

O Município de Portalegre, ocupa uma área total de 44709 ha, encontrando-se situado no Alto-

Alentejo (NUT 3), pertencendo à NUT 2 (Alentejo), localiza-se a Sudeste do centro geodésico 

de Portugal e está dividido em 10 freguesias, sendo a freguesia de São Lourenço (1236.78 ha) 

e da Sé (1125.48 ha), freguesias urbanas e as restantes 8 freguesias, classificadas como 

freguesias rurais, em concreto as freguesias de Alagoa (1814.82 ha), Alegrete (8692.05 ha), 

Carreiras (3334.25 ha), Fortios (6585.49 ha), Reguengo (2874.99 ha), Ribeira de Nisa (1708.09 

ha), São Julião (4342.58 ha) e Urra (12995.35 ha). 

 

O Município encontra-se delimitado a Norte pelos municípios de Castelo de Vide e Marvão, a 

Oeste pelo município do Crato e a Sul pelos municípios de Monforte e Arronches, sendo que a 

Este o Município de Portalegre faz fronteira com a província da Estremadura Espanhola. 

 

O concelho de Portalegre, é polarizado em termos urbanos pela cidade com o mesmo nome, 

não existindo núcleos urbanos com carga demográfica e funções em número suficiente para 

que possam, substantivamente, ser considerados como tal (podemos verificar este facto com 

os dados dos quadros sobre a população). 

 

A carta do Município de Portalegre encontra-se no ANEXO I e as Plantas dos Aglomerados 

Urbanos, estão representadas nas Figuras n.º 6 a 17. 
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Figura n.º 6 – Aglomerado Populacional – Cidade de Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 7 – Aglomerado Populacional – Povoação de Alagoa 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 8 – Aglomerado Populacional – Povoação de Alegrete 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 9 – Aglomerado Populacional – Povoação de Caia 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 10 – Aglomerado Populacional – Povoação das Carreiras 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 11 – Aglomerado Populacional – Povoação dos Fortios 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 12 – Aglomerado Populacional – Povoação do Monte Carvalho 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 13 – Aglomerado Populacional – Povoação do Reguengo 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 14 – Aglomerado Populacional – Povoação de S. Julião 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 15 – Aglomerado Populacional – Povoação de S. Tiago 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 16 – Aglomerado Populacional – Povoação de Urra 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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Figura n.º 17 – Aglomerado Populacional – Povoação de Vale de Cavalos 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2009 
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2. Caracterização Física do Concelho de Portalegre 

 

 

 2.1. Caracterização Meteorológica 

 

O clima de Portugal Continental é Mediterrâneo, porém, devido à sua localização em latitude e 

à diversidade hipsométrica da sua paisagem, o território continental apresenta variações 

regionais substantivas e que evidenciam influências atlânticas e continentais - “...os princípios 

gerais da diferenciação climática de Portugal: a extensão norte-sul, que comanda os factores 

astronómicos do clima, e a posição na fachada atlântica do pequeno continente ibérico, que 

induz uma rápida transição desde os suaves e caprichosos climas marítimos até aos 

contrastados climas do interior.” (Daveau, 1998). 

 

Devido à sua posição na fachada leste de Portugal, o concelho de Portalegre, apresenta 

influências continentais bem marcadas. Para além disso, a presença da Serra de S. Mamede, 

introduz variações a nível de precipitação e temperatura que não são de todo negligenciáveis. 

 

Desta forma, em termos gerais podemos dizer que o concelho apresenta características, em 

termos de pluviosidade e temperatura, bastante extremadas no contexto nacional. 
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  2.1.1. Temperatura do Ar 

 

Relativamente à temperatura do ar, a média da temperatura média diária anual é de 15,2ºC, 

como o demonstra o Quadro n.º 9 e a Figura n. º 18. 

 

 

Quadro n.º 9 – Valores da Temperatura do Ar no Concelho de Portalegre (1971 – 2000) 

 

 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Média da Temperatura Média Diária 
ºC 8,5 9,4 11,5 12,3 15,3 19,9 23,5 23,5 21,2 16,2 12,1 9,5 15,2 
Média da Temperatura Máxima Diária 
ºC 11,4 12,6 15,4 16,5 20,0 25,4 29,8 29,7 26,2 19,9 15,0 12,2 19,5 
Média da Temperatura Mínima Diária 
ºC 5,7 6,2 7,6 8,2 10,6 14,4 17,3 17,2 16,1 12,5 9,1 6,8 11,0 
Maior Valor da Temperatura Máxima Diária 
ºC 20,4 22,5 25,5 29,6 32,3 39,4 40,4 39,1 39,5 31,0 25,7 23,2 40,4 
Data 26/1980 28/1987 23/1997 30/1997 26/1999 14/1981 24/1995 17/1991 08/1988 02/1980 04/1981 11/1976 24/07/1995 

Menor Valor da Temperatura Máxima Diária 
ºC 2,4 0,7 4,3 7,1 8,0 11,1 15,4 16,9 14,5 7,7 7,0 3,7 0,7 
Data 03/1971 11/1983 08/1971 12/1974 06/1985 04/1971 04/1988 22/1984 26/1992 28/1976 25/1971 15/1975 11/02/1983 

Maior Valor da Temperatura Mínima Diária 
ºC 14,5 14,0 18,1 22,1 25,1 30,2 29,6 28,8 29,7 23,4 18,4 17,2 30,2 
Data 29/1983 16/1998 25/1994 30/1997 30/1996 14/1981 18/1991 05/1990 07/1988 02/1980 03/1981 11/1976 14/06/1981 

Menor Valor da Temperatura Mínima Diária 
ºC -4,5 -3,7 -2,8 -0,2 2,1 5,0 8,2 8,6 6,0 3,5 1,0 -1,1 -4,5 
Data 14/1987 12/1983 01/1993 08/1986 01/1972 03/1984 03/1997 30/1974 15/1975 23/1974 26/1971 20/1975 14/01/1987 

Fonte: Instituto de Meteorologia de Portugal, 2010 
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Figura n.º 18 – Temperatura Média do Ar no Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: Câmara Municipal de Portalegre, Agência Portuguesa do Ambiente, 2013 
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2.1.2. Precipitação  

 

No que concerne à precipitação, a média anual é de 852,4 mm. Os meses onde se verifica 

maiores quantidades de precipitação são os de Novembro, Dezembro e Janeiro, sendo os mais 

secos, Julho e Agosto. Em cerca de um terço dos dias do ano verifica-se precipitação (115,4 

dias ano, em média), e desses 30,7 dias apresentam valores iguais ou superiores a 10mm, 

como o indica o Quadro n.º 10. 

 

 

Quadro n.º 10 – Valores da Precipitação no Concelho de Portalegre (1971 – 2000) 

 

 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Média da Quantidade de Precipitação Total 
mm 109,6 95,5 63,3 78,4 67,5 31,6 7,5 8,5 42,1 97,5 114,9 136,0 852,4 
Maior Valor da Quantidade de Precipitação Diária 
mm 61,2 63,9 47,9 52,3 48,0 40,8 28,7 20,5 54,3 75,5 66,6 67,5 75,5 
Data 21/1985 03/1972 05/1975 12/1988 29/1992 21/1976 04/1988 22/1990 25/1982 06/1979 04/1998 30/1981 06/10/1979 

Número Médi0 de Dias com: (em mm) 
RR≥0,1 13,1 12,0 10,2 12,9 11,4 6,1 2,9 2,6 6,8 11,6 11,7 14,1 115,4 

RR≥1 9,8 9,6 7,4 9,3 7,9 4,3 1,2 1,4 4,4 8,5 8,8 11,2 83,8 
RR≥10 4,0 3,6 2,3 2,7 2,3 1,0 0,2 0,3 1,5 3,7 4,1 5,0 30,7 

RR = Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC) 
Fonte: Instituto de Meteorologia de Portugal, 2010 

 

 

Não apresentando quantidades de precipitação muito elevadas se comparadas com outras 

regiões do país mais a norte, para o Alentejo estas quantidades de precipitação são bastante 

elevadas, o que justifica um especial cuidado no que concerne a estes elementos climáticos 

quando se introduz qualquer processo de planeamento; nem o Alentejo é todo plano, nem tão 

pouco é todo ele é marcado pela secura.  

 

A carta relativa à Precipitação (Número de dias no ano), consta na Figura n.º 19. 
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Figura n.º 19 – Precipitação no Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: Câmara Municipal de Portalegre, Agência Portuguesa do Ambiente, 2013 
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2.1.3. Humidade Relativa 

 

Relativamente à Humidade Relativa, a média anual situa-se nos valores entre os 70 e os 75%, 

como o demonstra o Quadro n.º 11 e a Figura n.º 20. 

 

 

Quadro n.º 11 – Valores da Humidade Relativa Média do Ar no Concelho de Portalegre 

(1971 – 2000) 

 

 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Humidade Relativa Média do Ar às 09h UTC 
% 78 77 70 74 73 66 59 59 64 73 76 79 71 

Fonte: Instituto de Meteorologia de Portugal, 2010 

 

 

Figura n.º 20 – Humidade Relativa do Ar no Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: Câmara Municipal de Portalegre, Agência Portuguesa do Ambiente, 2013 
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  2.1.4. Ventos Dominantes 

 

Quadro n.º 12 – Frequência (%) e Velocidade Média (km/h) dos Ventos no Concelho de 

Portalegre (1971 – 2000) 

 

 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

NORTE (N) 
% 10,2 8,7 13,9 13,4 11,4 11,2 12,1 13,3 12,0 11,4 12,9 9,1 11,7 
Km/h 15,6 14,9 15,6 15,8 15,7 15,4 15,5 16,0 14,9 14,3 14,8 16,1 15,4 
NORDESTE (NE) 
% 8,3 8,3 10,1 8,6 7,0 7,6 7,0 6,7 7,9 10,0 10,4 10,2 8,5 
Km/h 16,2 16,5 17,7 17,3 18,5 17,9 18,3 19,0 16,7 16,1 15,9 17,3 17,2 
ESTE (E) 
% 17,6 14,1 13,9 9,6 6,6 6,2 6,4 5,3 8,1 14,0 17,6 18,3 11,4 
Km/h 16,2 15,9 16,7 15,1 13,7 13,3 13,8 12,9 12,3 14,3 14,7 16,0 15,0 
SUDESTE (SE) 
% 13,3 15,9 9,8 10,7 8,0 6,3 5,5 6,0 9,4 16,6 16,0 15,1 11,1 
Km/h 17,0 17,5 16,2 16,5 15,1 12,2 12,5 12,1 13,7 17,5 18,0 18,9 16,4 
SUL (S) 
% 7,8 7,1 5,9 6,8 8,1 7,3 6,8 6,2 8,6 7,8 6,1 8,4 7,2 
Km/h 13,7 13,5 12,9 12,4 12,7 10,7 11,2 10,2 10,9 13,4 11,8 16,1 12,6 
SUDOESTE (SW) 
% 5,5 5,7 5,1 5,8 8,2 8,1 7,5 8,0 7,5 6,2 5,5 5,0 6,5 
Km/h 12,1 13,7 11,8 12,1 13,1 11,7 11,6 11,4 11,7 13,0 12,2 14,8 12,3 
OESTE (W) 
% 14,7 16,8 16,2 17,3 22,6 24,7 25,3 23,8 19,9 14,5 12,0 14,4 18,5 
Km/h 14,7 16,1 15,2 15,0 13,9 13,4 12,9 13,1 12,6 13,6 13,9 14,8 14,0 
NOROESTE (NW) 
% 18,5 21,1 23,9 26,1 26,1 26,5 27,0 27,6 23,2 16,9 16,0 15,1 22,3 
Km/h 13,9 15,0 14,8 15,0 14,0 13,0 12,7 12,6 12,1 12,1 12,9 13,8 13,5 

Fonte: Instituto de Meteorologia de Portugal, 2010 

 

 

Figura n.º 21 – Rosa dos Ventos para o Concelho de Portalegre (1971 – 2000) 
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Fonte: Instituto de Meteorologia de Portugal, 2010 
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2.1.5. Insolação 

 

Quadro n.º 13 – Valores da Insolação no Concelho de Portalegre (1971 – 2000) 

 

 Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Insolação 
Horas 148,3 153,3 211,0 205,5 253,4 292,8 343,7 329,3 242,0 194,4 154,0 130,2 2657,9 
Número Médio de Dias com Insolação: 

= 0% 5,0 3,5 1,7 1,4 1,1 0,3 0,1 0,1 0,5 2,1 3,4 7,1 26,3 
≤ 20% 10,2 8,5 6,2 7,0 5,5 2,6 0,8 0,7 3,0 7,1 9,2 12,4 73,2 

≥80% 11,3 10,2 10,6 7,6 11,0 15,5 22,0 22,8 11,2 9,0 8,8 8,1 148,1 
RR = Quantidade de Precipitação Diária (09-09 UTC) 

Fonte: Instituto de Meteorologia de Portugal, 2010 
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2.2. Características Hidrográficas 

 

O Concelho de Portalegre encontra-se inserido na bacia hidrográfica do Rio Tejo e na bacia 

hidrográfica do Rio Guadiana, sendo por isso atravessado por inúmeras linhas de água. 

 

O Concelho é assim percorrido apenas por 3 linhas de água permanentes, sendo estas, o Rio 

Xevora, o Rio Caia e a Ribeira de Arronches, que se caracterizam por serem afluentes do Rio 

Guadiana. 

 

Figura n.º 22 – Rede Hidrográfica do Concelho de Portalegre 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Portalegre, Agência Portuguesa do Ambiente, 2013 
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2.3. Caracterização Geomorfológica 

 

O Concelho de Portalegre encontra-se integrado na mais ampla unidade geo-estrutural do país: 

o Maciço Antigo. Embora integrado na superfície de aplanamento alentejana, na parte sul da 

Meseta Ibérica, neste concelho coexistem três grandes áreas morfológicas, a Este a Serra de 

S. Mamede (1027m), a Oeste desta, encontramos uma área de transição – a plataforma de 

Portalegre, sendo o restante espaço do concelho enquadrado na “peneplanície alentejana”. 

 

A Serra de S. Mamede distingue-se claramente na paisagem Alentejana, por constituir a maior 

elevação a sul do Tejo. Este relevo, que se estende, aproximadamente, por 40 km, na parte 

Este do concelho, apresenta uma orientação geral NW-SE. A sua composição geológica 

assenta fundamentalmente em granitos, xistos e quartzitos; a estruturar esta forma de relevo 

sobressaem vigorosas cristas quartzíticas, porém, podemos também encontrar algumas 

superfícies mais planas a altitudes por volta dos 800m. Os vales que entrecortam a Serra, 

exceptuando os de São Julião e da Ribeira de Sovrete, são pouco encaixados. Um dos vales 

mais largos é o provocado pela Ribeira de Nisa, sendo este curso de água o mais importante, 

num panorama hidrográfico concelhio marcado pelas reduzidas dimensões dos mesmos. 

 

A segunda área geomorfológica do concelho corresponde à plataforma de Portalegre, situada 

em torno da Serra de S. Mamede, e apresenta altitudes entre os 450 e os 550 m. Esta 

plataforma apresenta uma escarpa de falha onde se localiza a povoação das Carreiras e que 

faz uma separação entre outra superfície aplanada de menores dimensões embora com 

altitudes superiores a esta. 

 

Com menores altitudes (aproximadamente 350m) o sul do concelho é dominado pela 

peneplanície alentejana, apresentando esta um aspecto algo irregular devido quer à dureza 

dos materiais, quer aos cursos de águas que nela tem o seu percurso (Rio Caia, Ribeira da 

Lixosa e Ribeira de Seda). Os materiais predominantes não são substancialmente diferentes 

daqueles que se encontram nas outras unidades do concelho. 

 

Relativamente à actividade tectónica, na área do concelho não são identificadas falhas activas, 

no entanto, na área encontram-se cartografadas várias falhas principais e outras falhas. Assim 

sendo, a actividade sísmica cartografada é considerada de moderada a elevada (Regulamento 

de Segurança e Acções para estruturas dos Edifícios e Pontes), não sendo o concelho uma 

área de alto risco, também não se pode excluir a ocorrência de actividade sísmica periódica, 

mesmo sendo ela predominantemente de intensidade moderada. 
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2.4. Flora e Fauna  

 

Flora 

 

Devido à sua localização geográfica (centro e interior do país) e à presença da Serra de S. 

Mamede que irrompe subitamente destacando-se da planície alentejana, o concelho de 

Portalegre apresenta um conjunto de características geológicas e por consequência edafo-

climáticas, que lhe conferem um carácter peculiar e que se reflectem na flora, coberto vegetal e 

na fauna.  

 

Assim, os factores naturais, bem como o ancestral e a contínua presença da acção 

antropogénica que tem vindo a exercer significativas modificações, contribuíram em sinergia 

para uma notável diversidade das espécies e comunidades naturais e semi-naturais. 

 

Encontramos assim, no concelho de Portalegre, uma diversidade florística (cerca de 800 

espécies) que encontraram condições ideais para o seu crescimento e desenvolvimento, 

apresentado características de índole centro-europeia e mediterrânea e características de 

índole atlântica. 

 

As áreas com coberto arbóreo de sobreiro (Quercus suber) são predominantes, estando ainda 

bem representado o coberto de carvalho negral (Quercus Pyrenaica). A azinheira (Quercus 

rotundifolia), que ocupava uma vasta área nas orlas da serra, ocorre pontualmente na serra, 

encontrando-se restringida a locais em que as condições edafo-xerófitas o permitem. 

 

Podem ainda identificar-se outros habitats como os matos arborescentes, matos de 

leguminosas afilas, brejos e estevais, vegetação ripícula, meios húmidos e herbáceas anuais e 

vivazes, vegetação ripícula nos frequentes afloramentos rochosos (graníticos, quartzíticos), 

manchas semi-naturais e explorações abandonadas, zonas de diversas antroponénicas (como 

olivais, castincais e soutos, pastagens, pinhais, eucaliptais, entre outros).  

 

Quanto às zonas cultivadas, enquanto nas encostas a sul predominam as culturas de carácter 

mediterrâneo como o olival, vinha e figueiral, entre outras, nas encostas expostas a norte e em 

zonas de altitude cultiva-se a cerejeira e o castanheiro. 

 

As zonas artificializadas compreendem uma enorme área de pinhal (Pinus pinaster) que ocupa 

a maior parte do maciço central da Serra de S. Mamede, bem como eucaliptal, embora este se 

apresente bastante fragmentado, não ultrapassando os maiores, os 350 ha. 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

104

Ocupando pequenos espaços em plataformas húmidas, fundos de vales e orlas de cursos de 

água em gargantas, há ainda pequenas turfeiras meridionais com Shagnum auricolata entre 

outras espécies. 

 

Destacam-se ainda algumas espécies silvestres, sendo algumas raras, como o Lamium bifidum 

e o Trisetum scabrisculum. 

 

 

Fauna 

 

No concelho de Portalegre, a associação de toda uma variedade de biótopos aos diversos tipos 

de habitat, proporciona uma grande riqueza faunística. 

 

Assim, a área do concelho de Portalegre, revela-se de grande importância a nível ornitológico, 

tanto no território nacional como da Península Ibérica, fazendo parte da rota migratória de 

muitas espécies de aves entre a Europa e a Africa. Tendo sido inventariadas pelo Atlas das 

Aves do Parque Natural da Serra de São Mamede cerca de 150 espécies, das quais 40 

nidificam no concelho de Portalegre, das quais se destacam com estatuto de conservação na 

natureza, como é o caso da Águia-de-Bonelli (Hieraaetus fasciatus), do Grifo (Gyps fulvus), do 

Abutre-preto (Aegypius monachus), que embora não nidifique ocorre na região com alguma 

frequência por encontrar biótipos de alimentação adequados, do Rabirruivo-de-testa-branca 

(Phoenicurus phoenicurus), do Chasco-preto (Oenanthe leucura), espécies que apresentam 

uma população reduzida em Portugal, e do Milhafre (Milvus migrans), outra espécie reduzida 

em Portugal. Encontra-se ainda presente, a Cegonha-preta (Ciconia nigra), bem como muitos 

outros passariformes. 

 

Relativamente à mamofauna temos a presença no concelho de Portalegre, de espécies como, 

a Lontra (Lutra lutra), que tem estatuto de ameaça por ser uma população que se encontra em 

declínio na Europa. No entanto dadas as condições apresentadas pelos ambientes 

dulciaquicolas, encontra aqui os requisitos necessários a um desenvolvimento saudável. 

Existem também espécies como o Rato de Cabrera (Microtus cabrerae), espécie ameaçada 

classificada com o estatuto de “Rara”. 

 

Quanto aos mamíferos, no concelho de Portalegre encontram-se com frequência o Texugo 

(Meles meles), o Toirão (Mustela putorius), a Doninha (Mustela nivalis), o Sacarrabos 

(Herpestres ichneumen), a Geneta (Genetta genetta), o Gato bravo (Felis silvestris), a Raposa 

(Vulpes vulpes) e o Coelho-bravo (Oryctolalus cuniculus). 
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Verifica-se ainda, na área do concelho de Portalegre, a presença de numerosos anfíbios e 

répteis, constituindo-se como a zona do país com maior número de espécies destes grupo de 

animais. Assim, das 17 espécies de anfíbios da fauna portuguesa, 14 podem ser encontradas 

na região. Relativamente aos répteis, na zona da Serra de S. Mamede encontram-se 20 das 27 

espécies da herpetofauna continental portuguesa. De onde se destacam, o Lagarto-de-água 

(Lacerta Shreiberi), o Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii) e o Tritão-de-ventre-laranja 

(Triturus boscai) por serem endemismos ibéricos. A área do concelho constitui ainda um 

território relevante para duas espécies de cágados (Emys orbicularis e Mauremys caspica) que 

se encontram ameaçados em toda a sua área de distribuição. 

 

 

 2.5. Uso do Solo 

 

Figura n.º 23 – Uso do Solo 

 

 
Fonte: Câmara Municipal de Portalegre, Agência Portuguesa do Ambiente, 2013 

 

 

Como se pode observar na carta de uso do solo do concelho de Portalegre, este é 

maioritariamente florestal, embora em alguns casos associado ao uso agrícola (montados de 

sobro e azinho com pastoreio sob coberto). 
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3. Caracterização Sócio-Económica 

 

Neste capítulo tentar-se-á fazer uma breve análise da hierarquia dos principais aglomerados 

populacionais do Concelho de Portalegre; porém, basta uma breve abordagem aos dados 

demográficos, sociais e económicos para se concluir que a cidade se apresenta como pólo de 

maior ordem deste espaço, aglutinando em si os serviços e funções de maior raridade e nível 

superior. Não existindo no concelho nenhum outro centro urbano, esta situação é certamente 

justificável e óbvia; não obstante, abordaremos, numa análise de maior pormenor, as diferentes 

realidades e ligações das localidades sede de freguesia com a cidade de Portalegre.  

 

Para tal, para além dos dados demográficos, recorremos à disponibilidade de alguns serviços 

sociais de apoio às populações, o que pode ajudar na compreensão de dependências e 

ligações dentro do território concelhio. 

 

Em Portalegre, concentram-se os serviços públicos de nível superior de apoio às populações – 

tribunais, hospital, centros de saúde, finanças, escolas de diversos graus de ensino, Câmara 

Municipal, bem como outros serviços de âmbito regional e portanto extra-concelhio. 

 

Para além dos serviços públicos, na cidade encontra-se comércio ocasional e de bens de maior 

raridade, algumas infra-estruturas com uma área de influência que extravasa os limites do 

concelho, como é o exemplo dos hipermercados. Também os serviços de carácter privado 

como: cartórios de advogados, clínicas médicas e de diagnóstico, associações regionais ou 

locais, tal como outras estruturas de apoio e serviço às populações, se concentram na cidade. 

 

 

 3.1. Aspectos Demográficos 

 

No capítulo da demografia, vale a pena começar por situar e recordar o concelho de Portalegre 

no âmbito da Nomenclatura de Unidades Territoriais (NUT’s). Enquadrado na NUT’s II - região 

do Alentejo - e na NUT’s III - sub-região do Alto Alentejo - é possível começar por destacar que 

em ambas as escalas territoriais mencionadas, tal como a nível concelhio, sobressai uma 

tendência comum: a diminuição de população entre os dois últimos recenseamentos. 

 

Esta tendência, embora transversal à generalidade das regiões do país, em particular aquelas 

que se localizam no interior, manifesta-se na sub-região do Alto Alentejo e no concelho de 

Portalegre com especial apreensão. Um olhar pormenorizado dirigido ao quadro seguinte 

(Quadro n. 14) permite identificar alguns sinais preocupantes no que respeita à variação da 

população residente. 
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Quadro n.º 14 – Variação da população residente por concelhos da sub-região Alto 
Alentejo 
 

Zona Geográfica 
População 
Residente em 1991 
(nº) 

População 
Residente em 2001 
(nº) 

Variação entre 
1991-2001 
(%) 

Alentejo(¨*) 782.331 776.585 - 0,70 
Alto Alentejo (média) 134.607 127.026 - 5,60 
Alter do Chão 4.441 3.938 - 11,30 
Arronches 3.677 3.389 - 7,80 
Avis 5.686 5.197 - 8,60 
Campo Maior 8.535 8.387 - 1,70 
Castelo de Vide 4.145 3.872 - 6,60 
Crato 5.064 4.348 - 14,10 
Elvas 24.474 23.361 - 4,50 
Fronteira 4.122 3.732 - 9,50 
Gavião 5.920 4.887 - 17,40 
Marvão 4.419 4.029 - 8,80 
Monforte 3.759 3.393 - 9,70 
Mora 6.588 5.788 - 12,10 
Nisa 9.864 8.585 - 13,00 
Ponte de Sôr 17.802 18.140 + 1,90 
Portalegre 26.111 25.980 - 0,50 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 (dados definitivos) 
 
(*) - Estes valores integram já os dados relativos à sub-região da Lezíria do Tejo na sequência das alterações à 
Nomenclatura das Unidades Territoriais, de acordo com o Decreto Lei nº 244/2002, no Diário da República nº 255, Iª Série 
A, de 5 de Novembro de 2002 que estabelece precisamente esta alteração. 
 

 

Um desses sinais preocupantes consiste no facto da esmagadora maioria dos concelhos da 

sub-região do Alto Alentejo apresentarem uma diminuição da respectiva população residente, 

com maior intensidade em alguns concelhos face a outros, mas todos eles reflectindo uma 

tendência comum e dominante, com consequências nos planos social, económico e educativo.  

A excepção é o concelho de Ponte de Sôr. No caso concreto do concelho de Portalegre, muito 

embora o valor relativo à sua variação negativa não seja dos mais elevados (apenas -0,5%) 

não deixa de reflectir, contudo, alguma perplexidade, dado que este constitui o concelho sede 

de distrito, onde tendem a concentrar-se um conjunto de serviços públicos e maior índice de 

ofertas em várias esferas: ensino, formação, emprego, lazer, entre outros.  

 

Ainda assim, posiciona-se de forma relativamente mais positiva quando comparado com a 

média dos concelhos do Alto Alentejo (-5,6%), aproximando-se mais da média para a região do 

Alentejo na sua globalidade (-0,7%). Tendo ainda por base de referência territorial a sub-região 

Alto Alentejo, e de acordo com um conjunto de indicadores demográficos (quadro abaixo) o 

concelho de Portalegre apresenta valores que acentuam algumas tendências de pendor 

negativo a par de outros valores mais próximos das médias nacional, regional e sub-regional.  

 

 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

108

Destacam-se aqui apenas alguns indicadores inscritos em ambas as tendências. No caso da 

primeira, tanto a taxa de natalidade (7,9‰) e a taxa de fecundidade (34‰) ambas inferiores às 

médias nacional e regionais, denotam uma dificuldade ao nível do futuro rejuvenescimento 

populacional, situação que acarreta implicações a vários níveis, não perspectivando, a prazo, 

cenários de equilíbrio demográfico. Embora apresentando um valor inferior às médias 

regionais, o índice de envelhecimento do concelho (169,6%) não deixa de representar um dado 

igualmente preocupante, uma vez que este indicador traduz a relação entre a população idosa 

(com idade superior a 65 anos) e a população jovem (com idade inferior a 14 anos), com clara 

preponderância da primeira face à segunda, o que vem reforçar a leitura atrás referenciada a 

respeito do rejuvenescimento da população concelhia. No caso da segunda tendência, é visível 

também, através de outros indicadores, que o concelho de Portalegre posiciona-se de forma 

mais positiva no quadro global da sub-região do Alto Alentejo.  

 

São exemplos disso a taxa de mortalidade, a taxa de excedente de vidas e a taxa de 

nupcialidade, as quais, na sua generalidade, proporcionam uma realidade mais próxima das 

médias nacional e regional. 

 

 

Quadro n.º 15 – Indicadores Demográficos em 2001 
 

Zona 
Geográfica 

Taxa 
de 
Natalidade 

Taxa 
de 
Mortalidade 

Taxa de 
Excedente 
de vidas 

Taxa 
de 
Nupcialidade 

Taxa 
de 
Fecundidade 

Índice de 
Envelhecimento 

Portugal 10,9 10,2 0,7 5,7 43,2 103,6 
Alentejo 8,4 14,2 -5,8 4,4 37,7 175,6 
Alto Alentejo 8,2 16,0 -7,8 4,6 37,2 194,5 
Portalegre 7,9 11,8 -3,9 5,6 34,0 169,6 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 (dados definitivos) 

 

 

De acordo com um outro ângulo de análise, tendo em conta agora uma perspectiva cronológica 

e apenas o concelho de Portalegre e suas freguesias como território de referência, é possível 

registar que entre os dois últimos censos se tem vindo a acentuar um decréscimo populacional, 

o qual, embora pouco significativo, surge na continuidade de uma tendência de desertificação 

populacional, já referenciada atrás, com início na década de oitenta. 
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Quadro n.º 16 – População residente no concelho de Portalegre por freguesia, em vários 
anos censitários 
 

Freguesia 
Ano censitário Variação 

1991-2001 (%) 1970 1981 1991 2001 
Alagoa 835 737 733 715 -2,5 
Alegrete 2955 2592 2096 2055 -2,0 

Carreiras 990 792 711 674 -5,2 

Fortios 2195 1943 1835 2021 10,1 

Reguengo 845 901 840 712 -15,2 

Ribeira de Nisa 1560 1427 1012 1474 45,7 

S. Julião 1235 812 562 444 -21,0 

S. Lourenço 6015 6701 5801 5781 -0,3 

Sé 6480 9123 10295 9987 -3,0 

Urra 2690 2285 2226 2117 -4,9 

Portalegre 25800 27313 26111 25980 -0,5 

Fonte: INE, Censos 1970, 1981, 1991 e 2001 

 

Três registos interpretativos merecem destaque na análise cronológica subjacente ao quadro 

anterior. O primeiro remete-nos para a generalizada tendência de diminuição populacional em 

quase todas as freguesias do concelho, constituindo a freguesia de S. Julião aquela cuja taxa 

de decréscimo populacional é mais acentuada. O segundo registo prende-se com o facto de, 

neste panorama de diminuição da população, subsistirem duas freguesias que, apesar da sua 

localização ser em território rural, tendem a consolidar a sua função de espaço dormitório 

satélite à cidade de Portalegre, em particular desde o início da década de oitenta, no caso as 

freguesias de Ribeira de Nisa num primeiro plano e dos Fortios num segundo plano. 

 

Por fim, o terceiro registo a observar relaciona-se com as únicas freguesias urbanas do 

concelho - São Lourenço e Sé - que, apesar de se constituírem gradualmente ao longo dos 

últimos anos, num plano demográfico, em pólos atractivos e aglutinadores de população, 

apresentam contudo uma variação negativa entre os dois últimos momentos censitários, em 

particular a freguesia da Sé. Assim, e de um ponto de vista transversal, poder-se-á dizer que 

tanto o concelho na sua totalidade, como nas freguesias que o compõem de forma mais 

particular, caracterizam-se, globalmente, por uma tendência de esvaziamento demográfico, 

com especial incidência em algumas freguesias de matriz rural, apresentando valores 

preocupantes nas que evidenciam maior isolamento geográfico (exemplo de S. Julião) facto 

que não deixa de ser significativo num processo de planeamento em matéria de questões de 

oferta e procura educativa.  
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Incidindo de momento a análise na globalidade do concelho de Portalegre, e tendo em conta 

apenas a variável género, as pirâmides etárias seguintes, para os anos de 1991 e 2001, 

sugerem a manutenção mais ou menos equilibrada do pesos apresentados pelos indivíduos do 

sexo masculino e do sexo feminino, apesar de ser já observável diminuições significativas na 

base da pirâmide referente ao ano de 2001, o que traduz uma redução do número de 

indivíduos com idade jovem, e também dos indivíduos com idades compreendidas entre os 55 

e os 64 anos, verificando-se adicionalmente diminuições do índice de masculinidade nos 

grupos etários mais jovens comparativamente aos grupos etários mais velhos. 

 

 

Gráfico n.º 1 – Portalegre: Pirâmide etária da população residente em 1991 
 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação in Rede Social, Diagnóstico Social do concelho de Portalegre, 2004 
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Gráfico n.º 2 – Portalegre: Pirâmide etária da população residente em 2001 
 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação in Rede Social, Diagnóstico Social do concelho de Portalegre, 2004 

 
 
 
Dando continuidade à análise demográfica, apresentam-se a seguir alguns quadros contendo 

informação estatística cruzada entre vários indicadores, num plano concelhio mas também num 

plano sub-regional, regional e nacional. É o caso do quadro seguinte que relaciona a população 

residente, os núcleos familiares residentes os alojamentos familiares e o número de edifícios. 
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Quadro n.º 17 – População residente, núcleos familiares, alojamentos familiares e 
edifícios, em 2001 
 

ZONA 
GEOGRÁFICA 

População Residente Núcleos 
Familiares 
Residentes 

Alojamentos 
Familiares 

Edifícios 
HM H M 

Portugal 10 356 117 5 000 141 5 355 976 3 069 745 5 046 744 3 160 043 
Continente 9 869 343 4 765 444 5 103 899 2 938 297 4 858 788 2 997 659 
Alentejo 776 585  379 310 397 275 236 659 422 660 349 946 
Alto Alentejo 127 026 61 462 65 564 38 808 76 049 64 554 
Portalegre 25 980 12 604 13 376 7 990 13 095 8 846 
Alagoa 715 349 366 224 370 348 
Alegrete 2 055 1 018 1 037 655 1 365 1 297 
Carreiras 674 341 333 212 420 382 
Fortios 2 021 969 1 052 630 989 954 
Reguengo 712 356 356 221 467 401 
Ribeira de Nisa 1 474 727 747 470 741 697 
São Julião 444 236 208 152 413 355 
São Lourenço 5 781 2 702 3 079 1 699 2 899 1 469 
Sé 9 987 4 843 5 144 3 061 4 346 1 884 
Urra 2 117 1 063 1 054 666 1 085 1 059 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 (dados definitivos) 
 
 
 
Da análise do quadro acima, a par da população residente cujos valores foram referenciados 

atrás, é possível verificar que em termos de núcleos familiares residentes, continuam a ser as 

freguesias urbanas do concelho (São Lourenço e Sé) aquelas que possuem valores mais 

significativos, destacando-se das demais freguesias. A mesma proporção surge novamente ao 

analisar-se o número de alojamentos familiares, embora neste indicador as freguesias de 

Alegrete e de Urra apresentem igualmente valores que se distanciam das restantes freguesias. 

 

Esta leitura é igualmente válida a respeito do número de edifícios, contabilizando-se em maior 

número nas mesmas localidades atrás enunciadas (São Lourenço, Sé, Alegrete e Urra). Do 

conjunto destes vários indicadores, reforça-se a interpretação de que as duas freguesias 

urbanas do concelho tendem a diferenciar-se das freguesias rurais sob variados pontos de 

vista, embora num ou noutro indicador surjam sinais de alguma dinâmica construtiva, embora 

se deva ter em linha de conta, por exemplo, que muitos dos edifícios recenseados possam 

estar devolutos. Complementarmente à informação sobre os agregados familiares do concelho, 

apresenta-se o quadro seguinte, o qual proporciona uma comparação entre várias escalas 

territoriais sobre a dimensão das famílias. 
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Quadro n.º 18 – Famílias clássicas segundo a dimensão em 2001 (Portugal, Alentejo, Alto 
Alentejo e Portalegre) 
 

ZONA 
GEOGRÁFICA 

Famílias Clássicas segundo a Dimensão (Pessoas) 

Total Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 Com 5 Com 6 Com 7 Com 8 Com 9 
Com 10 
ou mais 

Portugal 3 650 757 631 762 1 036 312 918 735 718 492 226 234 76 714 25 390 9 563 4 074 3 481 

Continente 3 505 292 611 627 1 003 882 886 204 688 030 210 322 69 251 22 031 8 065 3 293 2 587 

Alentejo 292 487 58 553 94 126 69 645 51 300 13 359 3 819 1 060 371 136 118 

Alto Alentejo 48 564 10 051 16 517 10 997 8 073 2 069 564 173 69 23 28 

Portalegre 9 760 1 834 3 113 2 407 1 850 421 93 31 5 4 2 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 (dados definitivos) 

 
 
O concelho de Portalegre apresenta um quadro geral de famílias segundo a respectiva 

dimensão que segue a mesma tendência registada quer a nível nacional, quer a nível regional 

e sub-regional, ou seja: uma tendência de diminuição do número de famílias à medida que 

sobe o número de pessoas que as compõem. 

 

Assim, das 9760 famílias recenseadas, destaca-se um significativo número de agregados 

familiares isolados (1834) e um conjunto de famílias com duas, três e quatro pessoas, as quais 

no seu conjunto perfazem cerca de 75% do total, correspondendo a 7370 famílias. Estes três 

últimos grupos de agregados assumem-se como famílias de tipo nuclear, já que estas são 

compostas, na sua generalidade por um casal com um a dois filhos na sua grande maioria, 

situação que no concelho de Portalegre se afigura como dominante. As restantes famílias, 

menos numerosas na sua composição, apresentam valores cada vez mais diminutos, quando 

não residuais, particularmente aquelas que são compostas por seis ou mais indivíduos. 

 

Mudando de registo de análise demográfica para outro indicador - a variação da população 

residente por grupos etários - mas mantendo a comparação entre várias escalas territoriais, 

constata-se no quadro abaixo que o concelho de Portalegre evidencia uma variação negativa 

no que diz respeito à sua população residente, entre 1991 e 2001, tendo essa diminuição sido 

verificada com particular evidência nos grupos etários mais jovens, especialmente nos 

indivíduos com idade inferior a 14 anos (-24%). Esta situação é aliás convergente com o valor 

apresentado para a sub-região do Alto Alentejo, sobretudo no mesmo escalão etário atrás 

mencionado. 
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Quadro n.º 19 – Variação da população residente segundo grupos etários (Alentejo, Alto 
Alentejo e Portalegre) 
 

Zona 
Geográfica 

Variação 
Total 

Variação entre 1991 e 2001 (%) 

Grupos Etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Portugal 5,0 -16,0 -8,1 11,8 26,1 

Continente 5,3 -15,7 -8,2 11,9 26,9 

Alentejo -0,7 -22,0 -6,4 0,8 19,1 

Alto Alentejo -5,6 -24,2 -11,9 -5,6 12,1 

Portalegre -0,5 -24,1 -5,7 1,2 22,8 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 (dados definitivos) 

 

 

Já no que respeita à população em idade activa, observa-se um ligeiro crescimento no 

concelho (1,2%), situação que é oposta à verificada tanto para a região Alentejo (0,8%), como 

para a sub-região do Alto Alentejo (-5,6%), especificamente no grupo dos indivíduos entre os 

25 e os 64 anos. Esta relação é, contudo, invertida, quando se analisam os valores relativos à 

população idosa, com idade superior a 65 anos. Neste caso é o concelho de Portalegre que 

apresenta uma taxa de crescimento superior aos valores apresentados para ambas as regiões, 

o que contribui para acentuar, mais uma vez, a tendência de envelhecimento da sua 

população. 

 

Um último indicador, recorrendo a uma perspectiva comparada entre várias escalas territoriais, 

relacionasse com a variação da taxa de analfabetismo. No quadro seguinte é notório um 

decréscimo desta taxa, tanto a nível nacional, como regional e concelhio. Porém, se por um 

lado e no caso concreto da sub-região Alto Alentejo, o concelho de Portalegre se diferencia por 

ser aquele que apresenta o valor menor quando comparado com os restantes valores dos 

outros concelhos (com valores iguais e superiores a 20%), por outro lado, não deixa de ser 

preocupante que num concelho com cerca de 25980 habitantes, 3014 correspondam a 

indivíduos analfabetos com idade superior a 10 anos, realidade que, a par da taxa de 

analfabetismo na ordem dos 12,7% (claramente inferior à média regional e sub-regional, mas 

superior à média nacional), contribuem para um quadro globalmente negativo do ponto de vista 

das competências básicas em educação. 
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Quadro n.º 20 – Taxas de analfabetismo (Alentejo, Alto Alentejo e Portalegre) 
 

ZONA 
GEOGRÁFICA 

Analfabetos Taxa de Analfabetismo 

Com 10 ou mais anos (%) 

HM H 1991 2001 

Portugal 838 140 281 889 11,0 9,0 

Continente 791 043 261 056 10,9 8,9 

Alentejo 112 330 42 980 20,2 15,9 

Alto Alentejo 20 427 7 640 21,9 17,6 

Portalegre 3 014 1 152 16,1 12,7 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 (dados definitivos) 

 

Abandonando a perspectiva comparativa de Portalegre face às NUT’s em que o este se insere 

e orientando agora a análise demográfica para o concelho e especificamente para as suas 

freguesias, acrescentam-se mais alguns indicadores estatísticos: no caso a densidade 

demográfica por relação à população residente e à área ocupada. 

 

 

Quadro n.º 21 – Densidade populacional no concelho de Portalegre, por freguesia, em 
2001 
 

Freguesias Área (Km2) Densidade Populacional 

Alagoa 18,2 39 
Alegrete 87,5 23 
Carreiras 33,7 20 
Fortios 65,6 31 
Reguengo 27,4 26 
Ribeira de Nisa 18,2 81 
S. Julião 43,4 10 
S. Lourenço 13,2 438 
Sé 10,9 916 
Urra 130,0 16 
Portalegre 448,1 58 

Fonte: PDM do concelho de Portalegre (em revisão). 

 

Da análise do quadro anterior sobressai uma simetria entre a área de cada freguesia e a 

correspondente densidade populacional, verificando-se que as freguesias de matriz urbana 

apresentam densidades populacionais muito acima das observadas nas freguesias rurais. 

Estes dados para além de demonstrarem uma clivagem urbano-rural, acentuam mais uma vez 

a concentração populacional na cidade de Portalegre, característica que tem implicações ao 

nível da oferta de serviços a vários níveis, em particular no domínio da educação, como adiante 

se confirmará.  
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Como tem vindo a ser perceptível, a dinâmica populacional do concelho de Portalegre é 

caracterizada, na sua globalidade, por um processo de rarefacção da sua base demográfica. 

  

Uma análise dirigida de modo mais específico à estrutura etária da população concelhia, e a 

sua comparação a nível sub-regional e regional, cruzando-a posteriormente com um conjunto 

de outros indicadores demográficos a uma escala local (freguesias) permite corroborar não só 

algumas das tendências que se têm vindo a destacar, como também apontar outros sinais 

complementares da conjuntura demográfica do concelho. No quadro seguinte (Quadro n.º 22), 

que cruza a população residente com os principais grupos etários, é visível uma tendência 

demográfica de envelhecimento populacional no concelho de Portalegre, situação que 

acompanha de resto as tendências nacional, regional e sub-regional. 

 

 

Quadro n.º 22 – Variação do peso dos principais grupos etários (1991-2001) 
 

Zona 
Geográfica 

Variação 1991 - 2001 (%) 

0-14 15-24 25-64 >65 

Portugal -16,0 -8,1 11,8 26,1 
Alentejo -22,0 -6,4 0,8 19,1 
Alto Alentejo -24,2 -11,9 -5,6 12,1 
Portalegre -24,1 -5,7 1,2 22,8 
Alagoa -18,3 -17,5 0,3 14,7 
Alegrete -36,6 -16,8 -0,7 37,3 
Carreiras -9,3 -3,8 -6,6 -0,6 
Fortios -9,8 8,3 9,9 27,1 
Reguengo -43,8 -23,7 -14,4 6,3 
Ribeira de Nisa 81,1 21,9 46,7 40,2 
S. Julião -22,6 -29,5 -31,2 -5,9 
S. Lourenço -12,7 -17,9 0,2 20,7 
Sé -33,9 3,9 0,4 30,1 
Urra -25,3 -17,1 -2,6 14,2 

Fonte: PDM do concelho de Portalegre (em revisão). 

 

A mesma conclusão sobressai quando dirigimos uma análise mais pormenorizada às 

freguesias do concelho de Portalegre. É sintomático um processo de duplo envelhecimento da 

estrutura etária intra-concelhia, já que se assiste a uma generalizada diminuição da população 

mais jovem (até aos 14 anos) e um aumento ou estagnação da população com idade 

avançada, ou seja acima dos 65 anos. 
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As excepções são a freguesia de Ribeira de Nisa no primeiro caso e as freguesias de Carreiras 

e São Julião, localidades que contrariam as tendências dominantes. Excluindo estas três 

freguesias, cujos valores apresentados podem ser explicados por circunstâncias específicas, 

todas as outras freguesias, incluindo as de inserção urbana, revelam adicionalmente uma 

incapacidade de rejuvenescimento natural da população, facto que condiciona 

necessariamente o equacionamento de equipamentos de apoio educativo, bem como outros, 

direccionados para estas localidades e ajustados aos perfis etários e sociológicos das 

respectivas populações aí residentes. Se cruzarmos as análises anteriores com mais alguns 

indicadores demográficos é possível verificar que, a uma escala intra-concelhia, as tendências 

regionais de evolução dos índices de dependência de idosos e de jovens acompanham as 

tendências nacionais (observando-se um aumento do primeiro e uma diminuição do segundo), 

sucedendo o mesmo a nível local, embora com valores mais elevados na generalidade das 

freguesias. 

 

O quadro seguinte condensa alguns dados relativos às diferenças entre a estrutura etária da 

população em cada freguesia do concelho de Portalegre. Da sua análise ressalta, num primeiro 

momento, um significativo peso da população mais envelhecida comparativamente à 

população jovem. Com efeito, se percorremos o índice de dependência de idosos em todas as 

localidades, tendo em conta a sua variação entre 1991 e 2001, exceptuando a freguesia de 

Ribeira de Nisa, todas as outras conhecem uma subida daquele índice, atingindo mesmo em 

algumas das localidades valores relativamente elevados. São os casos de S. Julião, Alegrete e 

Reguengo, apenas para citar alguns. 

 

Quadro n.º 23 – Índices de dependência de idosos e de jovens e índice de 
envelhecimento (1991-2001) 
 

Zona 
Geográfica 

Índice de 
Dependência de 
Idosos 

Índice de 
Dependência de 
Jovens 

Índice de 
Dependência 
Total 

Índice de 
Envelhecimento 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Portugal 20 24 30 24 51 48 68 102 
Alentejo 29 35 27 21 56 56 107 163 
Alto Alentejo 35 43 27 22 62 65 132 196 
Portalegre 27 33 27 21 54 53 98 159 
Alagoa 33 39 28 40 60 63 119 167 
Alegrete 29 42 26 28 55 59 113 244 
Carreiras 41 44 25 38 66 68 164 180 
Fortios 37 43 29 37 65 66 129 182 
Reguengo 36 46 23 23 59 61 158 299 
Ribeira de Nisa 40 40 17 39 58 62 233 181 
S. Julião 67 92 17 18 85 111 387 471 
S. Lourenço 30 38 23 38 53 59 128 177 
Sé 17 21 31 46 48 42 53 104 
Urra 31 38 25 34 56 57 126 192 

Fonte: PDM do concelho de Portalegre (em revisão). 
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Atendendo agora ao índice de dependência de jovens, verifica-se que a maioria das freguesias 

do concelho não segue a mesma tendência observada a nível regional e nacional.  

 

Enquanto no caso destas últimas aquele índice conhece uma relativa descida, incluindo 

Portalegre no seu conjunto, a nível mais local registam-se algumas freguesias onde a 

tendência é contrariada. Exemplos desta situação são todas as localidades com excepção da 

freguesia do Reguengo, onde o índice de dependência de jovens estabilizou no período inter-

censitário. 

 

Estes dados atestam que muito embora não seja de descurar a importância que os segmentos 

etários mais jovens ocupem na base da estrutura etária da população residente em todas as 

freguesias, prevalece, no entanto, um quadro global de crescente dependência da população, 

em particular a mais idosa, em relação à população em idade activa. Tal facto levanta o 

problema da capacidade do concelho de Portalegre, nomeadamente em algumas das suas 

freguesias de matriz rural, se renovar no sentido de rejuvenescer a sua estrutura etária.  

 

Esta questão é tanto mais importante porquanto os índices de envelhecimento concelhio e 

local, não só terem aumentado de 1991 para 2001 – acompanhando aqui as tendências sub-

regional, regional e nacional – como apresentarem em algumas das freguesias valores 

extremamente preocupantes, sublinhando a necessidade de se ajustar as respostas sociais e 

educativas às populações que nessas localidades persistem em permanecer quotidianamente.  

 

Alegrete, Reguengo e S. Julião correspondem às freguesias onde os respectivos índices de 

envelhecimento atingem valores mais elevados à escala intra-concelhia, constituindo a 

freguesia de Ribeira de Nisa novamente uma excepção, tendo diminuído aí o índice de 

envelhecimento. O concelho de Portalegre, no seu conjunto, apresenta um índice de 

envelhecimento superior ao registado para a região do Alentejo e para o país, mas inferior ao 

observado a nível sub-regional. 

 

Efectivamente, se exceptuarmos o caso da Ribeira de Nisa, todas as restantes freguesias 

caracterizam-se por uma diminuição generalizada da proporção de jovens e consequentemente 

por um aumento, igualmente generalizado, da proporção de idosos. O quadro abaixo condensa 

a informação a este respeito e o próximo gráfico ilustra-a de forma mais imediata, 

nomeadamente a variação registada para cada freguesia, entre os dois últimos momentos 

censitários. 
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Quadro n.º 24 – Proporção de jovens e de idosos e respectiva variação (1991-2001) 
 

Zona 
Geográfica 

Proporção de Jovens Proporção De Idosos Variação 

1991 2001 1991 2001 Jovens Idosos 
Portalegre 18 13 17 21 -23,7% 23,4% 
Alagoa 17 14 20 24 -16,2% 17,6% 
Alegrete 17 11 19 26 -35,3% 40,0% 
Carreiras 15 14 25 26 -4,4% 4,9% 
Fortios 17 14 22 26 -18,1% 15,4% 
Reguengo 14 10 23 29 -33,7% 25,4% 
Ribeira de Nisa 11 14 26 25 24,3% -3,8% 
S. Julião 9 9 36 43 -2,1% 19,2% 
S. Lourenço 15 13 20 24 -12,4% 21,1% 
Sé 24 16 13 13 -34,5% 1,3% 
Urra 16 12 20 24 -21,4% 20,1% 

Fonte: PDM do concelho de Portalegre (em revisão). 

 

Num outro ângulo de análise, e recorrendo a um outro conjunto de dados oficiais, mas relativos 

ao ano de 2002 (quadro abaixo), os próximos indicadores não espelham tendências muito 

animadoras face ao conjunto dos resultados e respectivas leituras atrás apresentadas.  

 

Com efeito, se atendermos a um dos indicadores já referenciado páginas atrás – o índice de 

envelhecimento – verifica-se que o mesmo traduz um fenómeno demográfico contínuo, 

verificando-se o seu progressivo aumento a nível concelhio. No caso dos outros indicadores, 

nomeadamente as taxas de natalidade e de mortalidade, os mesmos expressam igualmente 

valores que constituem alguma preocupação. No que toca à natalidade acentua-se a sua 

tendência de diminuição; inversamente, no que respeita à taxa de mortalidade, observa-se um 

aumento. A combinação destes dois últimos indicadores, a par dos valores apurados e relativos 

ao número de nascimentos e de óbitos, concorrem para um quadro demográfico pouco positivo 

sobretudo no que concerne às possibilidades de inversão das tendências demográficas 

assinaladas atrás. A corroborar esta leitura está a taxa de excedente de vidas que acentua 

também a sua tendência negativa, duplicando no intervalo de três anos. 
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Quadro n.º 25 – Outros indicadores demográficos relativos ao concelho de Portalegre, 
(1999 e 2002) 
 

Indicadores 1999 2002 Unidade 

Densidade Populacional -- 56,4 hab/Km2 
Índice de envelhecimento 141,8 167,3 % 
Taxa de Excedente de vidas* -2,7 -4,8 ‰ 
Taxa de Natalidade 10,2 8,7 ‰ 
Taxa de Mortalidade 12,8 13,5 ‰ 
Nados Vivos HM -- 219 n 
Óbitos HM -- 340 n 

Fonte: INE, Retrato Territorial do concelho de Portalegre, 2004 
Legenda: % = percentagem; ‰ = permilagem; n = indivíduos 

* - diferença entre nados vivos e óbitos (saldo natural/1000 hab.) 

 

Uma análise semelhante e dirigida desta feita às freguesias do concelho de Portalegre 

(Quadro n.º 26), mostra que de acordo com os dados disponíveis, em todas as localidades, o 

número de óbitos é superior ao número de nascimentos. As maiores diferenças ocorrem 

sobretudo, para o conjunto das freguesias rurais, em Alegrete, Reguengo, São Julião e Urra. 

No caso das freguesias urbanas, o panorama não é muito diferente. 

 

 

Quadro n.º 26 – Outros indicadores demográficos por freguesias do concelho de 
                            Portalegre 
 

Freguesias 

Indicadores 
População 
Residente HM 
(indivíduos) 

Nados 
Vivos 
HM 

Óbitos 
HM 

Alagoa 715 8 13 
Alegrete 2055 8 23 
Carreiras 674 4 8 
Fortios 2021 21 33 
Reguengo 712 5 14 
Ribeira de Nisa 1474 11 17 
São Julião 444 4 14 
São Lourenço 5781 42 61 
Sé 9987 85 98 
Urra 2117 14 22 

Fonte: INE, Retrato Territorial das freguesias do concelho de Portalegre 

 

Em termos finais e para sintetizar, a análise demográfica respeitante ao concelho de 

Portalegre, quer no seu conjunto, quer de modo mais particular, tendo como base de referência 

territorial a freguesia, revela um quadro global caracterizado por uma assimetria regional entre, 

por um lado as freguesias rurais e, por outro lado, as freguesias urbanas, no que se refere a 

alguns indicadores demográficos atrás analisados, a par de um progressivo processo de 

envelhecimento, acompanhado por um outro processo, não menos significativo, e relacionado 

com a diminuição de população mais jovem, o que, consequentemente impõe uma reflexão 
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atenta e cuidada as estes dois segmentos etários, nomeadamente ao segundo, uma vez que 

este documento – Carta Educativa – pretende constituir-se como um plano estratégico e 

prospectivo, capaz de fornecer indicações e pistas orientadoras para a política educativa da 

autarquia de Portalegre. A fim de melhor enriquecer essas indicações e reforçá-las 

empiricamente, importa fazer agora uma incursão por uma análise de cunho prospectivo, 

sugerida por algumas projecções demográficas dirigidas ao concelho de Portalegre. 

 

 

Edificado  

 

O parque edificado da cidade de Portalegre é bastante antigo, cerca de 31% dos edifícios 

foram construídos antes de 1945.  

 

O número de pavimentos do parque edificado do concelho é muito reduzido, evidenciando, um 

sistema urbano com pouca expressão, e a existência de um elevado número de edifícios 

unifamiliares, pois, mais de metade dos edifícios são de apenas um piso, sendo incipiente o 

número de edifícios com mais de 3 pisos. Estes factos denotam que mesmo o parque de 

edificado urbano é composto essencialmente por edifícios com poucos pisos, ou seja, a cidade 

de Portalegre difere fortemente da maioria das cidades portuguesas, em especial as que se 

localizam nas áreas metropolitanas ou na maioria dos grandes centros urbanos. 

 

A análise às zonas habitacionais de Portalegre decorre da análise elaborada para os 

aglomerados populacionais, ou seja, as zonas habitacionais correspondem aos aglomerados 

populacionais na mesma lógica de dimensão.  

 

O centro da cidade de Portalegre pelas suas características topográficas, históricas e de 

organização dos seus tecidos urbanos, apresenta zonas do aglomerado inseridos em zonas 

históricas de difícil acesso, população residente envelhecida, com pouca capacidade de 

mobilização. 
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Quadro n.º 27 – Indicadores do Edificado, por freguesias, do concelho de Portalegre 
 

Freguesia 

Indicadores 

Nº Edifícios 
Clássicos 

Nº Edifícios 
Isolados 

Nº Edifícios 
Construídos 

antes de 
1945 

Nº Edifícios 
Construídos 

depois de 
1945 

Nº 
Alojamentos 
Colectivos 

Nº 
Alojamentos 

Alagoa 349 110 75 274 2 379 

Alegrete 997 475 315 682 4 1067 

Carreiras 380 202 82 298 2 417 

Fortios 1021 497 118 903 3 1092 

Reguengo 455 298 214 241 1 478 

Ribeira Nisa 710 421 58 652 3 755 

São Julião 420 313 326 94 3 468 

São Lourenço 1500 419 511 989 19 3257 

Sé 2245 421 595 1650 7 5707 

Urra 1127 658 356 771 2 1169 
Fonte: INE, Retrato Territorial das freguesias do concelho de Portalegre 

 

 

3.2. Actividades Económicas mais Significativas 

 

Para a análise das actividades económicas do concelho de Portalegre, e no quadro de um 

diagnóstico tão completo quanto possível, tendo em vista a elaboração do Plano Municipal de 

Emergência, optou-se por estruturar este capítulo segundo o eixo de análise que encerra uma 

multiplicidade de variáveis e de indicadores que importa salientar. Sendo esse eixo de análise, 

a estrutura da actividade económica do concelho. 

 

Tendo em conta a multiplicidade de variáveis e de indicadores possíveis de convocar para 

proceder à caracterização da estrutura da actividade económica de cada território, 

seleccionaram-se para o caso de Portalegre um conjunto de dimensões de análise, suportados 

por vários indicadores, reunidos no quadro abaixo. 

 

Essas dimensões de análise são: os sectores de actividade económica, a actividade 

económica no ramo da hotelaria, a dinâmica da actividade bancária e a dinâmica do mercado 

de construção civil. À síntese de informação proporcionada por estes indicadores, 

complementa-se a análise com recurso a outras variáveis pertinentes para a questão nuclear 

que preside à elaboração deste documento: a temática da educação. 
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Quadro n.º 28 – Retrato estatístico da actividade económica do concelho de Portalegre 
(1999, 2000 e 2002) 
 

Indicadores 1999 2000 2002 Unidade 

Sociedades sedeadas -- 534 623 nº 

Sociedades do sector I -- 4,7 5,5 % 

Sociedades do sector II -- 19,1 18,9 % 

Sociedades do sector III -- 76,2 75,6 % 

Volume de vendas das sociedades sedeadas -- 294 944 365 840 Milhares de euros 

Capacidade de alojamento dos estabelecimentos hoteleiros 177 -- 138 Lugares 

Dormidas em estabelecimentos hoteleiros 18 482 -- 19 784 nº 

Taxa de ocupação de estabelecimentos hoteleiros 30,7 -- 29,1 % 

Estada média por hóspede em estabelecimentos hoteleiros 1,4 -- 1,2 Noites 

Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo 14 -- 13 nº 
Depósitos em Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo 

189 967 -- 236 946 Milhares de euros 

Crédito concedido por Bancos, Caixas Económicas e Caixas de 
Crédito Agrícola Mútuo 

133 598 -- 191 721 Milhares de euros 

Crédito hipotecário concedido a particulares 32 212 -- 33 598 Milhares de euros 

Obras concluídas (total de edifícios) 148 -- 85 nº 

Obras concluídas (edifícios para habitação) 116 -- 69 nº 

Licenças concedidas para construção de edifícios 206 -- 69 * nº 

Licenças concedidas para construção de edifícios para habitação 177 -- 48 * nº 
Fonte: INE, Retrato Territorial do concelho de Portalegre, 2004 

 
 

Começando pelos sectores de actividade económica, é possível constatar que Portalegre 

segue a tendência geral da grande maioria dos concelhos portugueses, a qual se traduz num 

processo progressivo de terciarização da economia, a avaliar não só pelo peso significativo do 

sector terciário (o qual inclui uma grande variedade de actividades económicas inscritas nos 

serviços), mas também pelas diminuições progressivas, face a anos anteriores, dos sectores 

secundário e primário. No caso do sector secundário, verifica-se precisamente a tendência de 

diminuição do seu peso na estrutura da actividade económica local, situação que contrasta 

com o ligeiro aumento do sector de actividade económica ligada à agricultura e actividades 

afins, no intervalo 2000-2002 mas que não chega para contrariar a tendência de decréscimo 

global do peso e importância deste último sector no quadro da estrutura produtiva concelhia.  
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Do ponto de vista do número de sociedades sedeadas no concelho, verifica-se, de acordo com 

os dados disponíveis, que no intervalo daqueles dois anos cresceu o número de empresas com 

actuação nos vários sectores mencionados, bem como o volume de vendas, em milhares de 

euros, dessas mesmas sociedades sedeadas. No âmbito da análise deste indicador, é possível 

ainda recuar uns anos atrás para constatar a existência de uma tendência de crescimento e de 

afirmação do tecido produtivo local, nomeadamente por via da propensão para a criação De 

sociedades comerciais, embora a partir do ano de 1999 se tenha iniciado uma ligeira quebra 

desse crescimento e o início de um cenário de estagnação (Gráfico n.º 3). 

 

 

Gráfico n.º 3 – Sociedades sedeadas no concelho de Portalegre, entre 1994-2000 
 
 

 
Fonte: INE, O País em Números, 2002 in Rede Social, Diagnóstico Social do concelho de Portalegre, 2004 

De forma complementar aos indicadores anteriores é possível ainda dirigir uma análise mais 

pormenorizada ao tecido empresarial do concelho, quer em termos da caracterização da sua 

diversidade, quer em termos da evolução que a mesma tem conhecido na última década. 

  

O gráfico seguinte (Gráfico n.º 4) ilustra que o número de empresas existentes no concelho 

sofreu uma pequena quebra na viragem dos anos 90 para o novo milénio. 
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Gráfico n.º 4 – Empresas no concelho de Portalegre, entre 1994-2000 
 
 

 
Fonte: INE, O País em Números, 2002 in Rede Social, Diagnóstico Social do concelho de Portalegre, 2004 

 

 

Se atendermos à composição do tecido produtivo local, verifica-se que no ano de 2000 (de 

acordo com os dados disponíveis), muito embora se registem algumas diferenças dos pesos 

que os ramos da actividade económica têm, quer tomemos como indicador de análise a 

distribuição de empresas por esses ramos, quer a distribuição do número de sociedades no 

concelho, prevalecem como ramos de actividade económica com maior investimento o 

comércio por grosso e a retalho, o alojamento e a restauração, num primeiro patamar de 

importância; e depois a construção, a indústria transformadora, as actividades imobiliárias e de 

serviços às empresas e outras actividades não especificadas, num segundo patamar. 
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Gráfico n.º 5 – Distribuição das Empresas do Concelho segundo a CAE (*), 2000 
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Fonte: INE, O País em Números, 2002 in Rede Social, Diagnóstico Social do concelho de Portalegre, 2004 

(*) – CAE- Classificação das Actividades Económicas 

 

 

Gráfico n.º 6 – Distribuição das Sociedades do Concelho segundo a CAE, 2000 
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Fonte: INE, O País em Números, 2002 in Rede Social, Diagnóstico Social do concelho de Portalegre, 2004 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

127

Particularizando um destes ramos da actividade económica – o ramo da hotelaria – e tendo em 

conta novamente o quadro que inicia este capítulo, verifica-se duas tendências de sinal 

contrário. Por um lado, é possível assinalar um aumento, embora pouco expressivo, do número 

de dormidas em estabelecimentos hoteleiros do concelho; por outro lado, este dado é 

contrabalançado pela diminuição da capacidade de alojamento dos estabelecimentos 

hoteleiros, de 177 lugares em 1999 para 138 em 2002. Paralelamente a estes valores, há a 

registar também a diminuição da taxa de ocupação de estabelecimentos hoteleiros, para igual 

período, embora se trate de um decréscimo pouco significativo, na ordem de 1,6% (de 30,7% 

para 29,1%). Neste contexto, verifica-se ainda uma quebra da estada média por hóspede em 

estabelecimentos hoteleiros, tendo-se registado o valor de 1,2 noites em 2002, face ao valor de 

1,4 noites identificado no ano de 1999. 

 

Particularizando outro ramo da actividade económica concelhia, relativa à dinâmica da 

construção civil, muito embora não seja possível fazer, com rigor, comparações imediatas entre 

os valores apontados para os anos de 1999 e 2002 - dado que neste último, os valores 

relativos às licenças concedidas para construção, quer seja de edifícios em geral, quer se trate 

de edifícios para habitações, apenas se reportam a construções novas - é notório, todavia, uma 

quebra muito acentuada, não só das referidas licenças, mas sobretudo do número de obras 

concluídas, tanto em termos do total de edifícios, como em termos de edifícios destinados a 

habitação, sobretudo no primeiro caso. 

 

Estes sinais de diminuição, observados no sector da construção civil, contrastam, no entanto, 

com o aumento verificado num outro ramo da actividade económica local: a dinâmica da 

actividade bancária. 

 

Efectivamente, apesar de se registar uma diminuição do número de instituições bancárias entre 

1999 e 2002 (de 14 para 13), verifica-se, analogamente e em sentido oposto, uma dinâmica 

crescente nos movimentos bancários em igual período. Cresce não só o montante dos 

depósitos efectuados naquelas instituições financeiras, como cresce também os créditos 

realizados pelas mesmas, incluindo o crédito hipotecário concedido a particulares, em milhares 

de euros. 

 

Para completar a caracterização da estrutura produtiva local, e enfatizando agora de modo 

mais particular a sua dinâmica nos últimos anos, é importante sublinhar que, em termos 

genéricos, a taxa de crescimento do número de empresas conhece um aumento bastante 

significativo, sendo essa tendência similar ao que ocorre noutras escalas territoriais, no mesmo 

período (Quadro n.º 29), embora com grandes diferenças. 
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Quadro n.º 29 – Número de empresas no concelho de Portalegre, segundo a unidade 
territorial (1991 e 2000) 
 

Unidade Territorial 1991 2000 
Taxa de 
Crescimento 

Portugal 148 594 268 701 80,8% 

Alentejo 8 656 14 092 62.8% 

Alto Alentejo 2 073 2 944 42% 

Portalegre 465 678 45,8% 
Fonte: Ministério da Segurança Social e do Trabalho (DEEP), 1991 e 2000 in PDM do concelho de Portalegre, 2004 

 

Efectivamente, é notória a evolução positiva evidenciada pelo aumento do número de 

empresas no concelho, tendo a sua taxa de crescimento sido inclusivamente mais elevada 

comparativamente à sub-região do Alto Alentejo, mas inferior às taxas de crescimento 

registadas para o Alentejo e para o país, onde neste último caso, ganha visibilidade, de forma 

destacada, o crescimento empresarial nacional. 

 

Porém, e no caso específico do concelho de Portalegre, a evolução do número de empresas 

não se processa de forma regular, nem por todos os sectores da actividade económica, nem 

por todas as empresas independentemente do seu número de trabalhadores.  

 

Com efeito, concorrem para o aumento mais evidenciado do sector terciário, as actividades nos 

domínios do comércio e dos serviços, como de resto já haviamos assinalado atrás, aquando da 

referência ao número das sociedades sediadas no concelho. A mesma situação já não ocorre 

nos sectores secundário e primário. 

 

Em termos de dimensão das empresas, o tecido empresarial de Portalegre apresenta uma 

estrutura dominada, na sua generalidade, por empresas de pequena e muito pequena 

dimensão (do ponto de vista da capacidade empregadora), onde as micro-empresas ganham 

expressão assinalável. Este diagnóstico era já uma realidade em 1991, tendo-se mantido até à 

actualidade, desenhando-se deste modo uma tendência no sentido da manutenção da 

estrutura do tecido empresarial local. 

 

O quadro seguinte (Quadro n.º 30) compara a evolução do número de empresas segundo a 

respectiva dimensão, em função do número de trabalhadores, no período 1991-2000. 
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Quadro n.º 30 – Evolução do número de empresas segundo a sua dimensão, (por relação 
ao número de trabalhadores) no ano 2000 
 

Unidade 
Territorial 

N.º de trabalhadores 

1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 > 50 

Portugal 88,9% 28,9% 0,3% -24,9% -43,8% 

Alentejo 82,0% 39,1% 21,7% 21,3% 4,6% 

Alto Alentejo 53,1% 36,6% 4,8% 4,2% 5,3% 

Portalegre 56,4% 34,0% 7,7% 53,3% 0,0% 
Fonte: Ministério da Segurança Social e do Trabalho (DEEP), 2000 in PDM do concelho de Portalegre, 2004 

 

No caso do concelho de Portalegre, este surge polarizado do ponto de vista do seu grau de 

empregabilidade: por um lado, regista um valor expressivo referente ao número de empresas 

que empregam entre 20 a 49 funcionários (53,3%); por outro lado, é no conjunto das empresas 

até 4 trabalhadores que se concentram também 56.4% das mesmas.  

 

Comparativamente a outras escalas territoriais, o primeiro grupo de empresas atrás 

referenciado surge claramente destacado para o concelho de Portalegre face inclusivamente 

ao total do país; mas aparece subalternizado no grupo das empresas até 4 trabalhadores 

comparativamente à região do Alentejo e ao país, onde os valores médios destas regiões se 

distanciam muito do valor apresentado para Portalegre. Todavia, assinale-se que em nenhuma 

das categorias se registou crescimento negativo no caso do concelho de Portalegre, tendo esta 

situação ocorrido apenas à escala nacional a avaliar pelos valores médios relativos às 

empresas com capacidade de empregabilidade superior a 20 trabalhadores, reproduzindo-se, 

assim, a nível nacional, o predomínio pelo crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas. 
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4. Caracterização das Infra-Estruturas 

 

 

4.1. Vias de Comunicação / Acessibilidades 

 

Ao nível de Vias de Comunicação/Acessibilidades, o Município de Portalegre apresenta uma 

rede viária do Município com uma extensão total de 257716.40 m, como o indica o Quadro n.º 

31. E ainda uma rede ferroviária com uma extensão total de 18342.50 m e uma estação com 

apeadeiro. 
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Figura n.º 24 – Vias de Comunicação / Acessibilidades 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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4.1.1. Constrangimentos ao nível das Vias de  

                              Comunicação / Acessibilidades 

 

Um dos principais problemas identificados na Rede de Comunicação/Acessibilidades á cidade 

de Portalegre está relacionado com o facto da entrada/saída do cruzamento da penha não ter 

nenhuma saída directa para o lado norte, o que obriga os condutores a entra na cidade ou ir ao 

cruzamento mais a sul, (nas imediações do Hipermercado Modelo) para fazer inversão de 

marcha. Esta situação obriga muitos condutores de pesados a entrar na cidade com todo o tipo 

de cargas. Para além do constrangimento ao nível do transito, é preocupante o facto de 

transportes de combustíveis e outras substâncias perigosas terem de entra no cento da cidade, 

para mais com uma bomba de gasolina nas proximidades. 

 

A carta rodoviária e ferroviária do Município de Portalegre encontram-se no Anexo I. 

 

Quadro n.º 31 – Rede Rodoviária do Município de Portalegre 

 

Designação Troço / Comprimento (m) Designação Troço / Comprimento (m) 

IP 2 29 759.00 CM 1031 4 541.16 

IC 13 5 613.88 CM 1037 402.61 

EN 18 923.92 CM 1042 3 228.27 

EN 119 6 577.96 CM 1043 8 505.01 

EN 246 25 378.97 CM 1044 18 349.12 

EN 246-2 14 661.39 CM 1044-1 3 200.65 

EN 359 6 076.60 CM 1044-2 6 966.17 

EM 517 16 217.63 CM 1044-3 1 390.63 

EM 517-2 1 741.14 CM 1044-4 2 367.31 

EM 517-3 3 313.30 CM 1045 5 033.69 

EM 517-4 3 101.49 CM 1045-1 1 770.52 

EM 520 7 942.88 CM 1143 3 072.25 

EM 521 4 922.16 CM 1146 6 099.24 

EM 522 9 119.28 CM 1147 5 975.50 

EM 522-2 10 366.53 CM 1148 6 463.39 

EM 523 9 689.04 CM 1149 3 510.12 

EM 541 1 279.19 CM 1150 10 381.27 

CM 1023 3 547.06 CM 1157 1 066.13 

CM 1027 8 820.96 CM 1163 3 396.44 

CM 1027-1 2 082.53   

CM 1028 4 159.18 Total 257 716.40 

CM 1029 2 920.45   
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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 4.2. Rede de Telecomunicações 

 

A Rede de Telecomunicações do Município de Portalegre é composta por diversas antenas de 

Rádio, Televisão e de Rede de Comunicações Moveis, bem como por Rede de Comunicações 

Fixas e Rede de Televisão por Cabo. 

 

Em termos de comunicações via rádio, o concelho de Portalegre possui a rede de 

comunicações em banda alta da Autoridade Nacional de Protecção Civil nos corpos de 

bombeiros de cariz voluntário ou municipal, nos Serviços Municipais de Protecção Civil, e nas 

Equipas de Sapadores Florestais (CMP, APAFNA, APFDP). 

 

Para além destas existem ainda as redes de comunicações próprias das forças de segurança 

(GNR e PSP), denominada SIRESP, no entanto, esta apresenta muitas “zonas escuras” em 

todas as freguesias do concelho, para além das dificuldades no interior dos edifícios. 

 

Pelo atrás exposto, as comunicações via telemóvel ou com suporte de redes móveis, e as 

comunicações via rádio banda alta, assumem ainda uma importância relevante, apesar de 

também estas apresentarem algumas “zonas escuras”, principalmente nas freguesias rurais da 

Alagoa, Carreiras, S. Julião, e Alegrete. 

 

 

 4.3. Rede de Abastecimento de Água 

 

No Município de Portalegre, o abastecimento de água à população é feito recorrendo à água da 

Barragem da Apartadura (Concelho de Marvão), contudo, existem ainda ao longo de todo o 

Concelho 30 Reservatórios de Água, que complementam assim a Rede de Abastecimento de 

Água do Município, estando situados 4 na Freguesia de Alegrete, 1 na Freguesia de Alagoa, 2 

na Freguesia de Carreiras, 3 na Freguesia de Fortios, 2 na Freguesia de Reguengo, 2 na 

Freguesia de Ribeira de Nisa, 5 na Freguesia de S. Lourenço, 4 na Freguesia de S. Julião, 5 na 

Freguesia da Sé e 2 na Freguesia de Urra. Estando os reservatórios de água do Município de 

Portalegre representados carta constante na Figura n.º 25. 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

134

Figura n.º 25 – Rede de Reservatórios de Água do Município de Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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4.4. Rede de Saneamento 

 

Figura n.º 26 – Rede de Saneamento do Município de Portalegre 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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A rede de saneamento do concelho de Portalegre está sintetizada pelos dados presentes na 

Figura nº 26, a qual permite uma apreciação não só da rede, mas também da proveniência do 

tratamento dos efluentes produzidos. 

 

 

4.5. Rede de Electricidade 

 

O Município de Portalegre é atravessado por 43746.14 m de Rede de Alta Tensão, divididos 

em 3 troços, de 11299.34 m, 11319.30 m e 22127 m, respectivamente. É ainda atravessado 

por um total de 1104 troços de Rede de Média Tensão, com uma extensão de 310167.25 m.  

 

As cartas da Rede de Alta Tensão e da Rede de Média Tensão do Município de Portalegre 

encontram-se na Figura n.º 27. 
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Figura n.º 27 – Rede de Electricidade do Município de Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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 4.6. Rede de Combustíveis 

 

O Município de Portalegre conta com 8 Postos de Combustível, sendo 6 deles na cidade de 

Portalegre e 2 nas Povoações de Caia (Freguesia de Urra) e Vale de Cavalos (Freguesia de 

Alegrete), tal como é indicado no Quadro n.º 32.  

 

O Município conta ainda com uma Rede de Gás Natural com uma extensão de 110434 m. 

 

 

    4.6.1. Constrangimentos ao nível da Rede de Combustíveis 

 

Uma das maiores preocupações relativamente á Rede de Combustíveis está relacionada com 

o facto de 5 dos 6 postos de combustível existentes na cidade se encontrarem bastante 

próximos uns dos outros. A esta preocupação acresce o facto de 3 deles se encontrarem a 

menos de 50 metros de distância, nas proximidades da zona de hipermercados e do bairro com 

mais população da cidade de Portalegre (bairro dos assentos), o que, em caso de necessidade 

de evacuação da zona, causaria alguns problemas acrescidos. Outros 2 postos de combustível 

situam-se na Zona Industrial de Portalegre, e um deles na entrada da cidade que apresenta 

maiores constrangimentos em termos de acessos (ver ponto 4.1.2).  

 

 

As cartas da Rede de Combustíveis do Município de Portalegre encontram-se na Figura n.º 28. 

 

 

Quadro n.º 32 – Postos de Combustível do Município de Portalegre 

 

Posto de Combustível Morada Freguesia 
Galp  Estrada da Penha – Portalegre S. Lourenço 

Gaslegre – Combustíveis de Portalegre Lda Quinta dos Almagres – Portalegre Sé 

Bombas do E’leclerc Portalegre EN 246 – Portalegre Sé 

Cepsa – Autoalegre Av. da Estremadura Espanhola – Portalegre Sé 

Repsol – Zona Industrial de Portalegre Rua Mestre João Serra – Portalegre Sé 

Posto do Restaurante Leitão Largo dos Cafés, 4-10 – Caia Urra 

Combustíveis do Alto Alentejo Estrada de Arronches – Vale de Cavalos Alegrete 

PRIO Av. de Badajoz Sé 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 28 – Rede de Combustíveis do Município de Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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4.7. Rede de Tráfego Aéreo 

 

No Município de Portalegre, a Rede de Tráfego Aéreo cinge-se a um Heliporto (Heliporto 

“Comandante José Carlos Tanquenho Bello Moraes”), situado no Parque Industrial da Cidade 

de Portalegre. 

 

A carta da Localização do Heliporto do Município de Portalegre encontra-se na Figura nº 29.  
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Figura n.º 29 – Rede de Tráfego Aéreo 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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4.8. Instalações dos Agentes de Protecção Civil 

 

 

Quadro n.º 33 – Instalações dos Agentes da Protecção Civil 

 

Instituição Morada Contacto 

GNR – Brigada Territorial n.º3; 
Grupo Territorial de Portalegre 

Largo de Santo Agostinho, n.º 10 - Portalegre 245 330 641 

GNR – Posto Territorial de Portalegre Avenida George Robinson 245 330 888 

PSP – Policia de Segurança Publica; 
Comando de Portalegre 

Praça da República, n.º 19 – Portalegre 245 300 620 

Bombeiros Voluntários de Portalegre Av. da Estremadura Espanhola – Portalegre 245 309 300 

Hospital Dr. José Maria Grande Av. Stº António  245 301 000 

ULSNA – Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano 

Av. Stº António 245 301 000 

Centro Distrital de Segurança Social de 
Portalegre 

Praça João Paulo II, 7 245 339 800 

Câmara Municipal de Portalegre Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 245 307 400 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 30 – Instalações dos Agentes da Protecção Civil 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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4.9. Rede de Saúde do Município 

 

O Município de Portalegre, em termos de infra-estruturas relacionadas com a Rede Pública de 

Saúde, dispõe, de uma Unidade Hospitalar (Hospital Dr. José Maria Grande), situado na cidade 

de Portalegre, de 1 Centro de Saúde, 11 Unidades de Extensão de Saúde e 9 farmácias.  

 

A Rede Pública de Saúde do Município de Portalegre encontra-se descrita no Quadro n.º 34 e 

a Carta da Localização das Infra-estruturas da Rede de Saúde, encontra-se no Anexo I. 

 

Quadro n.º 34 – Rede de Saúde do Concelho de Portalegre 

 

Instituição Morada Contacto 

Unidade de Saúde Pública de Portalegre Av. do Brasil, 11   1º Andar 245 337 074 

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano Av. de Santo António – Portalegre 245 301 000 

Hospital Dr. José Maria Grande Av. de Santo António – Portalegre 245 301 000 

Centro de Saúde de Portalegre Rua 1º de Maio, n.º 95 – Portalegre 245 203 661 

Extensão de Saúde do Atalaião Praceta Eça de Queirós – Portalegre 245 203 756 

Extensão de Saúde de Alagoa Rua Professor Manuel Cândido – Alagoa 245 328 154 

Extensão de Saúde de Alegrete Largo Espírito Santo – Alegrete 245 965 120 

Extensão de Saúde dos Assentos Rua Coronel Jorge Velez Caroço, Bl 18 – CV - Portalegre 245 202 156 

Extensão de Saúde das Carreiras Largo do Rossio, n.º 15 - Carreiras 245 501 317 

Extensão de Saúde de Caia Rua da Saudade – Caia 245 382 556 

Extensão de Saúde de Fortios Rua da Fonte – Fortios 245 399 126 

Extensão de Saúde do Reguengo Estrada Nacional 246-2 – Reguengo  245 202 199 

Extensão de Saúde da Ribeira de Nisa Rua da Casa do Povo – Monte Carvalho 245 341 227 

Extensão de Saúde de S. Julião Largo da Igreja – S. Julião 245 964 186 

Extensão de Saúde de Urra Largo da Igreja – Urra 245 382 799 

Farmácia Elvas Rua General Conde Jorge Avilez, n.º 18 – Portalegre 245 330 388 

Farmácia Chambel Av. Movimento das Forças Armadas, Nº 3 245 205 461 

Farmácia Esteves Abreu Rua do Comercio, n.º 75 – Portalegre 245 331 128 

Farmácia Nova Rua 5 de Outubro, n.º 102-106 – Portalegre 245 308 321 

Farmácia Cunha Miranda Rua Coronel Jorge Velez Caroço, Bl 16 c/v – Portalegre 245 204 416 

Farmácia Alegrete Rua do Beco, n.º 40 – Alegrete 245 965 154 

Farmácia Portalegrense Rua Cândido dos Reis, n.º 74 – Portalegre 245 201 787 

Farmácia Romba Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 19 – Portalegre  245 201 534 

Farmácia Pimenta Fernandes Largo da Boavista, n.º 57 – Fortios 245 399 399 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 31 – Rede de Saúde do Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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4.10. Património do Município 

 

  a) Estabelecimentos de Ensino Público, Infantários e Lares 

 

O Município de Portalegre conta com 21 Estabelecimentos de Ensino Público, dos quais 11 são 

Escolas Básicas 1 com Jardim de Infância (EB1 c/ JI), 10 Infantários sem associação a escolas, 

10 Lares de 3.ª Idade e 4 Instituições Públicas onde estão crianças em permanência (Outros), 

como o indica o Quadro n.º 35.  

 

A Carta da Localização dos Estabelecimentos de Ensino Público, Infantários e Lares encontra-

se no Anexo I. 

 

Quadro n.º 35 – Estabelecimentos de Ensino Público, Infantários e Lares 

 Instituição Morada Contacto 

E
sc

o
la

s
 

EB1 c/ JI de Alegrete Rua do Jardim – Alegrete 245 965 664 

EB1 c/ JI de Assentos Rua Dr. Rodrigo da Cunha – Portalegre 245 965 334 

EB1 c/ JI do Atalaião Rua Atalaião Velho – Portalegre 245 366 316 

EB1 de Caia Beco da Escola - Caia 245 382 403 

EB1 c/ JI do Reguengo Largo da Igreja – Reguengo 245 207 652 

EB1 c/ JI de Urra Av. 25 de Abril – Urra 245 383 402 

EB1 c/ JI de Vale de Cavalos Rua Pedro Maria Gaio – Vale de Cavalos 245 965 661 

EB1 c/ JI de Alagoa Rua Professor Manuel Cândido – Alagoa 245 328 315 

EB1 c/ JI da Corredoura Rua Miguel Bombarda – Jardim da Corredoura – Portalegre 245 331 309 

EB1 c/ JI de Carreiras Rua Professor António Pedro Casanova – Carreiras 245 907 156 

EB1 c/ JI de Fortios Rua da Boavista – Fortios 245 399 218 

EB1 de Monte Carvalho Rua Professor Paulo Castelhano, n.º 13 – Monte Carvalho 245 341 220 

EB1 da Praceta Praceta d’Os Lusíadas – Portalegre 245 331 478 

Escola Básica 2,3 José Régio Ribeiro do Baco – Apartado 228 – Portalegre 245 300 000 

Escola Básica 2,3 Cristóvão Falcão Avenida do Bonfim – Apartado 69 – Portalegre 245 309 830 

Escola Secundária de S. Lourenço Avenida George Robinson – Portalegre 245 307 390 

Escola Secundária Mouzinho da Silveira Estrada do Bonfim – Portalegre 245 302 370 

Escola Superior de Educação de Portalegre Praça da República – Portalegre 245 339 400 

Escola Superior de Saúde de Portalegre Av. de Santo António – Portalegre 245 300 430 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Lugar da Abadessa – Portalegre 245 300 200 

Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre Fábrica da Robinson – Largo do Jardim do Operário, n.º 5 - Portalegre 245 009 200 

Centro de Formação Profissional de Portalegre Rua Engenheiro Luís Mira Amaral, n.º 7 – Portalegre  245 301 800 

Agrupamento de Instrução de Portalegre da G.N.R. Avenida George Robinson – Portalegre 245 309 998 

In
fa

n
tá

ri
o

s
 

Jardim de Infância do Monte Carvalho Antiga Escola da Vargem – Rua da Escola – Vargem 245 431 478 

Jardim de Infância da Praceta Instalações do Infantário de S. Lourenço – Portalegre 245 205 046 

Centro Social Infantil de S. Lourenço Av. Alexandre Herculano – Portalegre 245 308 264 

Centro Social de S. Bartolomeu Bairro de S. Bartolomeu, n.º 24 – Portalegre 245 203 132 

Centro Social Diocesano de S. António Av. Pio XII – Portalegre 245 208 547 

Infantário Girassol Rua de Olivença, n.º 12 – Portalegre 245 204 975 

Infantário de S. Cristóvão Rua 25 de Abril, Bairro de S. Cristóvão – Portalegre 245 203 851 

Infantário Obra de Santa Zita Largo Espírito Santo, n.º 7 – Portalegre 245 302 000 

Infantário Os Traquinas (Traquinas) Rua do Lar – Fortios 245 300 160 

Centro Social e Paroquial de Urra Casa do Pobre, Santiago – Urra 245 382 354 
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Quadro n.º 35 (Continuação) 

 

 Instituição Morada Contacto 

L
ar

es
 

Casa de Repouso 3.ª Idade Sra. da Penha Fonte dos Fornos – Portalegre 245 330 110 

Sta. Casa da Misericórdia de Portalegre Av. da Liberdade, n.º 24 – Portalegre 245 331 479 

Centro de Convívio Sport Clube Estrela Largo Dr. Frederico Laranjo – Portalegre  

Sta. Casa da Misericórdia de Alegrete R. Joaquim António Correia – Alegrete 245 965 010 

Ass. Amigos 3.ª Idade das Carreiras Largo do Rossio, n.º 15 – Carreiras 245 901 317 

Ass. Amigos 3.ª Idade dos Fortios Rua do Lar – Fortios 245 300 160 

Centro Social N. Sr.ª Esperança Rua da Casa do Povo, n.º 11 – Monte Carvalho 245 341 227 

Centro Social e Paroquial de S. Tiago Rua da Igreja, n.º 18 Santiago – Urra 245 382 354 

Casa do Povo de Alagoa Rua Barreiro das Varandas, n.º 48 – Alagoa 245 328 131 

Associação Sete Montes de S. Julião Barrocão n.º 3 – S. Julião 245 964 407 

O
u

tr
o

s 

CERCI Antigo Quartel de S. Francisco, Rua 15 de Maio - Portalegre  245 300 730 

Lar do Sagrado Coração de Maria Av. do Bonfim, n.º 1 – Portalegre 245 330 768 

Internato de Santo António Rua de S. Lourencinho, n.º 25 – Portalegre 245 208 547 

Internato N. Sr.ª da Conceição Av. George Robinson, n.º 17 – Portalegre 245 201 926 

Residência Secundária Rua Conselheiro Temudo de Oliveira – Portalegre 245 203 959 

Residência da Rua da Casa de Saúde Rua da Casa de Saúde – Portalegre 245 202 811 

Residência do IPP – Assentos Rua Dr. Francisco Barrocas – Portalegre 245 362 253 

Residência Av. Frei Amador Arrais Av. Frei Amador Arrais, n.º 4 – 1º Andar – Portalegre 245 204 327 

Residência Rua de Elvas Rua de Elvas, n.º 72 – Portalegre 245 202 811 

Residência Rua José Duro Rua José Duro, n.º 1 – Portalegre  
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 32 – Estabelecimentos de Ensino Público, Infantários e Lares 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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  b) Estabelecimentos de Serviço Público 

 

Quadro n.º 36 – Estabelecimentos de Serviço Público 

 

Instituição Morada Contacto 

Câmara Municipal de Portalegre Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 28 – Portalegre 245 307 400 

Câmara Municipal de Portalegre – Oficinas Av. Francisco Fino – Zona Industrial de Portalegre 245 307 500 

Junta de Freguesia de Alagoa Largo de Fontinho, n.º 2-A – Alagoa 245 328 351 

Junta de Freguesia de Alegrete Largo do Espírito Santo, n.º 1 – Alegrete  245 965 134 

Junta de Freguesia de Carreiras Largo do Rossio, n.º 3 – Carreiras  245 907 181 

Junta de Freguesia de Fortios Largo da Boavista, n.º 22 – Fortios 245 399 296 

Junta de Freguesia de Reguengo Largo da Casa do Povo – Reguengo 245 208 954 

Junta de Freguesia de Ribeira de Nisa Rua Professor Paulo Castelhano, n.º 5-A - Monte Carvalho 245 341 454 

Junta de Freguesia de S. Julião Largo da Igreja, n.º 18 – S. Julião  245 964 419 

Junta de Freguesia de S. Lourenço Av. Movimento das Forças Armadas, n.º 31 – Portalegre  245 331 216 

Junta de Freguesia da Sé Praça da Republica, Fracção F – Portalegre 245 331 113 

Junta de Freguesia da Urra Bairro dos Apóstolos, lote 32A – Urra  245 382 444 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo Praça do Município nº 10 245 301 440 

Tribunal da Comarca Av. da Liberdade, n.º 16 – Portalegre 245 302 260 

Tribunal do Trabalho Rua Dr. Maria Chambel – Portalegre 245 339 980 

Direcção Geral de Contribuição e Impostos Rua 31 de Janeiro, n.º 79 r/c – Portalegre 245 302 060 

Conservatória do Registo Civil e Predial Av. da Liberdade, Bl. 4 – Portalegre 245 301 420 

Centro Distrital de Segurança Social de Portalegre Praça João Paulo II, n.º 7 – Portalegre 245 339 800 

Direcção Regional de Educação do Alto Alentejo Av. de Santo António, n.º 18 – Portalegre 245 307 337 

Centro de Emprego de Portalegre Rua 31 de Janeiro, n.º 96 – Portalegre 245 309 390 

Arquivo Distrital de Portalegre Largo Serpa Pinto, Palácio Barahona – Portalegre 245 609 250 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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Figura n.º 33 – Estabelecimentos de Serviço Público – Estruturas Autárquicas 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 34 – Estabelecimentos de Serviço Público – Outros Serviços Públicos 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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5. Caracterização do Risco 

 

Sendo o Plano Municipal de Emergência um documento em constante actualização, este 

capítulo, correspondente à caracterização do risco será futuramente melhorado e 

complementado. 

 

 

 5.1. Análise de Risco 

 

  5.1.1. Identificação e Caracterização dos Perigos 

 

 a) Cheias 

 

O Concelho de Portalegre encontra-se inserido na bacia hidrográfica do Rio Tejo e na bacia 

hidrográfica do Rio Guadiana, sendo por isso atravessado por inúmeras linhas de água. 

 

O Concelho é assim percorrido apenas por 3 linhas de água permanentes, sendo estas, o Rio 

Xevora, o Rio Caia e a Ribeira de Arronches, como indicado na Figura n.º 35, destas linhas de 

água, e num cenário de cheias em povoações, apenas o Rio Caia pode suscitar tal situação, na 

zona do Porto da Boga (Freguesia de Alegrete), como o indica a Figura n.º 36, sendo que as 

restantes linhas de água permanentes não atravessam nenhuma povoação do Concelho. 

 

Relativamente a linhas de água não permanentes, e olhando para a Cidade de Portalegre, 

existem apenas 4 linhas de água que passam em meio urbano e/ou industrial e que poderão 

causar situações de cheias em caso de quedas de precipitação extremas, nomeadamente a 

Ribeira da Lixosa, como indicado na Figura n.º 37, a Ribeira da Cabaça, como indicado na 

Figura n.º 38, a Ribeiro do Baco, como o indica a Figura n. º 39, e a Ribeira de Nisa, como 

indica a Figura n.º 40. 

 

No Concelho de Portalegre, não se verifica a existência de infra-estruturas críticas 

potencialmente situadas em leito de cheias. Contudo, as inúmeras linhas de água, tanto as 

permanentes, como as não permanentes, podem causar situações de interrupção temporária 

de vias de comunicação e acessibilidades, como o indica a Figura n. º 41. 

 

Os mecanismos de vigilância e acompanhamento deste tipo de fenómeno, que os Serviços 

Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre podem utilizar, são os avisos 

do Instituto de Meteorologia (IM) e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de 

Portalegre, referentes à previsão de fortes precipitações.  
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Figura n.º 35 – Linhas de Água do Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 36 – Localização do Ponto Crítico de Cheia na Zona do Porta da Boga 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 37 – Localização do Ponto Crítico de Cheia na Zona Urbana de Portalegre, pela 

                     Ribeira da Lixosa 

 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 38 – Localização do Ponto Crítico de Cheia na Zona Industrial de Portalegre,    

                        pela Ribeira da Cabaça 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

157

Figura n.º 39 – Localização do Ponto Crítico de Cheia na Zona Urbana de Portalegre, pelo 

                     Ribeiro do Baco 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 40 – Localização do Ponto Crítico de Cheia na Zona Urbana da Vargem, pela 

                     Ribeira de Nisa 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 41 – Intersecção das Linhas de Água com a Rede Rodoviária 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Relativamente às intersecções das linhas de água com a rede rodoviária, apenas existem 

registos de cortes de estradas causados pelas cheias, no Caminho Municipal (CM 1027) da 

Vargem/Alagoa (Figura n.º 41), devido ao elevado caudal da Ribeira de Nisa, causado por 

chuvas fortes e intensas de longa duração. No entanto, estas situações podem ser 

minimizadas ou mesmo evitadas, desde que seja feita antes do Inverno, a manutenção de 

bermas, valetas, aquedutos, manilhas, e pontes.  

 

Para além do CM 1027, existe ainda risco das estradas serem afectadas pela circulação de 

água, nas seguintes Estradas/Caminhos: 

- EN 246, interceptada pela Ribeira de Nisa, troço Portalegre/Castelo de Vide (Figura n.º 40); 

- EM 517-3, interceptada pelo Rio Caia, troço Caia/Porto da Boga (Figura n.º 36); 

- EN 246, interceptada pela Ribeira da Cabaça, troço Portalegre/Urra (Figura n.º 38); 

 

Após análise às infra-estruturas e edifícios situados em zonas potencialmente vulneráveis, 

conclui-se que não existem casos que sejam alvo de planeamento de emergência específico, 

no entanto, existem duas zonas que pontualmente são afectadas em casos muito extremos de 

precipitação elevada, no Bairro da Horta dos Clérigos (Figura n.º 39), atravessado pelo Ribeiro 

do Baco, provocando o alagamento de hortas, casas, bem como algumas garagens, tal como a 

Fonte dos Fornos (Figura n.º 37), por onde passa a Ribeira da Lixosa, que pontualmente 

provoca o alagamento de hortas e terrenos agrícolas. 

 

 

 b) Seca 

 

Na perspectiva da Protecção 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 

actividades 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 aspectos qualitativos das utilizações 

da mesma (INAG, 2005). 
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Relativamente ao Concelho de Portalegre, nos últimos anos, o mesmo foi dotado de condições 

muito mais eficazes de abastecimento público, visando a resolução dos problemas que 

anualmente se verificavam nos meses mais quentes e secos. 

 

Actualmente, o Concelho de Portalegre, é abastecido pela Barragem da Apartadura (Concelho 

de Marvão), e por diversos pontos de captação de água localizados no interior dos limites 

concelhios, num total de 30 Pontos de Captação de Água, como indicado anteriormente na 

Figura n.º 25, funcionando estes 30 Pontos de Captação de Água, como alternativas 

potencialmente utilizadas para abastecimento da população em períodos de seca hidrológica 

extrema, caso não sejam suficientes, serão utilizadas captações privadas. 

 

Para além dos 30 pontos de captação de água, existem ainda os seguintes meios e recursos a 

usar para garantir o abastecimento alternativo de água potável: 

 

Quadro n.º 37 – Meios e recursos para garantir o abastecimento de água potável 

 

Entidades Públicas Meios e Recursos 

Câmara Municipal de 

Portalegre 

(SMPC) 

1 Cisterna 3000 Litros 

1 Depósito de 800 Litros 

3 Depósitos de 400 Litros (Kit’s 1º Intervenção) 

Juntas de Freguesia 9 Depósitos de 400 Litros (Kit’s 1º Intervenção) 

Bombeiros Voluntários de 

Portalegre 
2 Autotanques de 13000 Litros 

Particulares/JOPPERS 

Nome Local Contacto 

Vitor Cáceres Sovrete 245 965 057 

Carlos Magno Souto Queimado 245 965 669 

José Plácido Vale Cavalos 245 965 591 

António Raposo Serra Penha 933 305 518 

Paulo Carrilho Tapada Serra 919 230 064 

Paula Raposo Ribeira Arronches 245 331 176 

Ana Atanásio  Carreiras 969 449 507 

João Garção Carvalhal Barbudo 969 436 276 

António Lagarto  Fortios 245 202 428 

Maria do Céu Silva Monte Sete 245 964 096 

Helder Raimundo Brejo 245 965 439 

Dulce Vivas Alagoa 245 328 223 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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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, 

afecta a distribuição das cargas eléctricas 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). 

 

No Concelho de Portalegre, em período estival ocorrem com alguma frequência trovoadas. 

Contudo, não existe informação relativa ao estudo deste fenómeno para o Concelho, contudo é 

um fenómeno que anualmente se verifica, com a queda de raios em árvores, com especial 

incidência em Sobreiros (Quercus suber) e Azinheiras (Quercus rotundifolia), bem como em 

diversas edificações. 

 

Podem considerar-se como mais vulneráveis, as zonas que apresentam uma cota de altitude 

mais elevada, pelo facto do relâmpago ir sempre pelo “caminho” mais curto entre a nuvem e a 

terra. Neste sentido, o Centro Histórico da cidade de Portalegre, bem como as povoações de 

Alegrete, Carreiras e Reguengo, são os pontos mais vulneráveis no concelho, pois 

apresentam, respectivamente cotas de altitude superiores aos 450 metros, 460 metros, 600 

metros e 590 metros. 
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 d) Sismos 

 

Relativamente ao Risco da Ocorrência de Sismos, apesar de o Concelho de Portalegre não ser 

atravessado por nenhuma falha, o mesmo encontra-se geograficamente situado entre duas, 

como mostra a Figura n.º 42, relativa ao enquadramento geodinâmico regional do território 

continental português. 

 

Figura n.º 42 – Enquadramento Geodinâmico Regional do Território Português 

 

 

Legenda 

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 Activa 

7 – Idem Provável 

8 – Falha Activa com Movimento de desligamento 

9 – Falha Activa com Movimento Inverso 

10 – Falha Activa com Movimento Normal 

          Localização do Concelho de Portalegre 

Fonte: Adaptado João Cabral (1995) 

 

 

Fazendo o enquadramento do Concelho de Portalegre na Carta de Intensidades Sísmicas 

máximas históricas, representado na Figura n.º 43, verificamos que a totalidade do mesmo é 

abrangida pela Intensidade 6 (Seis).  
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Figura n.º 43 – Intensidade Sísmica Máxima 

 

 
Fonte: Câmara Municipal de Portalegre, Agência Portuguesa do Ambiente, 2013 

 

Assim sendo, e tendo em conta o risco da ocorrência de sismos, as zonas mais vulneráveis no 

Concelho, tal como indica a Figura n.º 44, são o centro histórico da Cidade de Portalegre, 

devido à idade centenária da grande parte das edificações e aos difíceis acessos, bem como 

toda a zona envolvente e ainda as zonas dos Bairros dos Assentos e Atalaião, por serem 

zonas residenciais com edifícios de alturas elevadas (Prédios). 

 

Para além destas zonas mais vulneráveis, há ainda toda uma rede de infra-estruturas, cuja 

interrupção do normal funcionamento, após um sismo, afecta a sociedade assim como a 

prestação de socorro, como seja: 

 - Hospital Dr. José Maria Grande; 

 - Centro de Saúde de Portalegre; 

 - Câmara Municipal de Portalegre e Oficinas Municipais; 

- Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS); 

 - Quartel dos Bombeiros Voluntários de Portalegre; 

 - Quartel da Policia de Segurança Pública; 

 - Quartel da Guarda Nacional Republicana; 

 - Edifícios de todas as escolas e jardins-de-infância e lares de idosos do concelho. 
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Figura n.º 44 – Identificação das Zonas Mais Vulneráveis em Situação de Sismo 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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 e) Colapso de Estruturas 

 

A ocorrência do colapso de estruturas origina por vezes muitas vítimas, as suas causas devem-

se sobretudo a erros de projecção, de construção, à falta de observação e/ou fiscalização, à 

idade das edificações e falta de reparação das mesmas, das cargas a que estão sujeitas, bem 

como associados a catástrofes como sejam as cheias e os sismos. Estão assim identificadas 

algumas estruturas no concelho de Portalegre que levam a uma grande concentração de 

pessoas, como sejam: 

 

 - Pavilhão do Nerpor; 

 - Todas as Escolas, Jardins-de-infância e Lares de Idosos do Concelho; 

 - Centro Comercial Fontedeira; 

 - Centro Comercial dos Assentos; 

 - Centro Comercial do Edifício Navio; 

 - Hipermercado Continente; 

 - Hipermercado E’leclerc; 

 - Hipermercado Intermarché; 

 - Hipermercado Lidl; 

 - Hipermercado Minipreço; 

 - ROADY; 

 - Agriloja; 

 - MaxMat; 

 - CERCI; 

 - Seminário Diocesano de Portalegre; 

 - INATEL; 

 - Instituto Politécnico de Portalegre; 

 - Residências de Estudantes. 

 

Estes são locais considerados como vulneráveis, pelo facto de serem pontos de concertação 

de massas, resultando dai, em caso de catástrofe prejuízos, não só materiais como humanos. 

 

A muitos destes locais, como sejam a grande maioria das Igrejas do Município e os Castelos 

de Portalegre e Alegrete, acresce-se o risco de derrocada devido à sua idade secular, dai a sua 

maior vulnerabilidade a derrocadas. 
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Figura n.º 45 – Colapso de Estruturas I 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 46 – Colapso de Estruturas II 

 
 Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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f) Incêndios Florestais 

 

Face às características do concelho, zonas de serra (Serra de S. Mamede) com grandes 

extensões de coberto florestal (Pinhal, Montado de Sobro e Azinho, Eucaliptal e manchas de 

Carvalho) a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais é elevada.  

 

A grande responsável pela ocorrência de incêndios florestais é a climatologia na região, onde 

se registam na época estival máximos de temperatura da ordem dos 38 oC, associado à falta 

de limpeza verificada na maioria dos povoamentos florestais.  

 

Assim, consideram-se como vulneráveis à ocorrência de incêndios florestais, as zonas 

assinaladas na Carta de Prioridades de Defesa em caso de incêndio florestal para o Concelho 

de Portalegre como zonas de risco estrutural de incêndio elevado, como o indica a Figura n.º 

47, constando a cartografia de Prioridades de Defesa da Floresta. 

 

A carta de Prioridades de Defesa serve de complemento à vigilância contra incêndios florestais, 

na medida em que identifica as áreas do Município com reconhecido valor social, cultural, 

ecológico, económico ou ambiental.  

 

A delimitação e reconhecimento das áreas prioritárias tem por base a aposição das áreas 

referidas com os polígonos de risco de incêndio florestal potencialmente elevado e muito 

elevado, resultado que será de grande utilidade no apoio ao planeamento e optimização da 

distribuição dos recursos atribuídos aos Sistemas de Vigilância Terrestres. 
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Figura n.º 47 – Carta de Prioridades de Defesa em caso de Incêndio do Concelho de 

Portalegre 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 2013 

 

 

 

 g) Transporte de Matérias Perigosas 

 

São consideradas mercadorias perigosas as substâncias ou preparações que devido à sua 

inflamabilidade, ecotoxicidade, corrosividade ou radioactividade, por meio de derrame, 

emissão, incêndio ou explosão podem provocar situações com efeitos negativos para o 

Homem e para o Ambiente. 

 

Existe assim, um Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada 

(RPE) que se encontra regulamentado no Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 Abril. Sendo neste 

diploma, classificadas as mercadorias em vários tipos, como o indica o Quadro n.º 38. 
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Quadro n.º 38 – Classificação das Matérias segundo o RPE 

 

Classe 1 Matérias e objectos 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 infecciosas 

Classe 7 Matérias radioactivas 

Classe 8 Matérias corrosivas 

Classe 9 Matérias e objectos perigosos diversos 

Fonte: Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 Abril 
 
 
 
Contudo, verifica-se ainda a circulação de outros tipos de mercadorias na Rede Rodoviária e 

Ferroviária do Concelho de Portalegre, como é o caso de produtos metalúrgicos, animais vivos, 

materiais de construção, produtos alimentares, agrícolas e forragens, e transporte de máquinas 

e veículos. 

 

Assim, as zonas mais vulneráveis à ocorrência de acidentes com matérias perigosas são as 

zonas onde existem aglomerados populacionais, representadas na Figura n.º 48, as zonas 

onde a rede rodoviária e ferroviária intersecta linhas de água, devido ao risco de contaminação 

das mesmas em resultados do derrame de produtos, expressas na Figura n.º 49 , e as zonas 

classificadas como Rede Natura 2000, devido aos impactos ambientais nos habitats 

potencialmente afectados, indicados na Figura n.º 50. 
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Figura n.º 48 – Localização de Pontos Críticos de Ocorrência de Acidentes com 

Transporte de Matérias Perigosas junto a Aglomerados Populacionais 

 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 49 – Localização de Pontos Críticos de Ocorrência de Acidentes com 

Transporte de Matérias Perigosas junto a Linhas de Água 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 50 – Localização de Pontos Críticos de Ocorrência de Acidentes com 

Transporte de Matérias Perigosas em Zonas da Rede Natura 2000 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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 h) Acidentes Aéreos 

 

Relativamente a este tipo de acidente, no concelho de Portalegre apesar de nunca se ter 

registado qualquer ocorrência, existe o risco de acidente, uma vez que a cidade de Portalegre 

possui um heliporto (Heliporto “Comandante José Carlos Tanquenho Bello Moraes”), situado no 

Parque Industrial da Cidade de Portalegre, como foi referido no ponto 4.6, da Secção II da 

Parte IV. 
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Figura n.º 51 – Ponto Critico de Acidentes Aéreos 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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 i) Acidentes Industriais Graves 

 

No Concelho de Portalegre, existem algumas unidades fabris susceptíveis à ocorrência de 

acidentes industriais graves, em parte por trabalharem com produtos químicos e outras 

matérias perigosas com potencial para causar danos em bens materiais e humanos, quer no 

interior como no exterior do estabelecimento. Outros pontos que poderão causar danos de 

maior gravidade em caso de catástrofe, são os diversos postos de combustível existentes no 

concelho. Essas indústrias encontram-se descritas no Quadro n.º 39 e representadas na 

Figura n.º 52 a Figura n.º 55.  

 

Quadro n.º 39 – Pontos Susceptíveis à Ocorrência de Acidentes Industriais Graves no 

Concelho de Portalegre 

 

Ponto Susceptível Morada Freguesia 

Selenis – Industria de Polímeros, S.A. EN 246 – Quinta de São Vicente Ribeira de Nisa 

Hutchinson – Borrachas de Portalegre Rua Eng. Luís Mira Amaral Urra 

Eoc Portugal, Lda * Rua Mestre Joaquim Alberto Moutinho, n.º 1 Urra 

Galp – Domingos e Companhia Estrada da Penha – Portalegre S. Lourenço 

Gaslegre – Combustíveis de Portalegre Lda Quinta dos Almagres – Portalegre Sé 

Bombas do E’leclerc Portalegre EN 246 – Portalegre Sé 

Cepsa – Autoalegre Av. da Estremadura Espanhola – Portalegre Sé 

Repsol – Zona Industrial de Portalegre Rua Mestre João Serra – Portalegre Sé 

Posto do Restaurante Leitão Largo dos Cafés, 4-10 – Caia Urra 

Combustíveis do Alto Alentejo Estrada de Arronches – Vale de Cavalos Alegrete 

JI Combustíveis  Av. da Badajoz  Sé 

Fonte: Câmara Municipal de Portalegre, 2013 

 

* A empresa Eoc Portugal, Lda encontra-se classificada como sendo de nível inferior de 

perigosidade nos termos do Decreto-Lei nº 254/2007, de 12 de Julho. 
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Figura n.º 52 – Pontos Susceptíveis à Ocorrência de Acidentes Industriais Graves no 

Concelho de Portalegre 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 53 – Pontos Susceptíveis à Ocorrência de Acidentes Industriais Graves na 

Cidade de Portalegre 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 54 – Pontos Susceptíveis à Ocorrência de Acidentes Industriais Graves na 

                          Povoação de Vale de Cavalos 

 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 55 – Pontos Susceptíveis à Ocorrência de Acidentes Industriais Graves na 

                          Povoação de Caia 

 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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j) Fenómenos Meteorológicos Adversos 

 

No Concelho de Portalegre, por vezes ocorrem fenómenos meteorológicos adversos, como são 

o caso dos ventos fortes e das chuvas torrenciais. Assim, associado a este risco surgem como 

acidentes mais frequentes, a queda de árvores, o desmoronamento de muros junto a estradas, 

danos em estruturas suspensas ou montadas, como é o caso de andaimes, gruas e painéis 

publicitários, entre outros, e danos estruturais em edifícios, de onde pode resultar a queda de 

chaminés, o levantamento de telhados, ou em casos mais extremos ao colapso do próprio 

edifício. 

 

 

 l) Incêndios Urbanos 

 

 Relativamente a este risco, a Zona Histórica de Portalegre, bem como a Povoação de 

Alegrete, apresentam-se como a zona mais vulnerável aos incêndios urbanos em parte devido 

à idade das estruturas, ao tipo e materiais usados na sua construção, ao tipo de combustível 

no seu interior, mas sobretudo devido aos difíceis acessos caracterizados por ruas demasiado 

estreitas. 

 

A Figuras n.º 56 mostra a Zona Histórica da Cidade de Portalegre, bem como os edifícios mais 

vulneráveis ao risco de incêndio urbano, e a Figura n.º 57 mostra a Zona Histórica da 

Povoação de Alegrete. 
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Figura n.º 56 – Zona Histórica da Cidade Portalegre e Edifícios mais Vulneráveis a 

Incêndios Urbanos 

 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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Figura n.º 57 – Zona Histórica da Povoação de Alegrete 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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 m) Acidentes Graves de Tráfego Rodoviário 

 

Relativamente a este risco de acidente, verifica-se a existência ao longo do concelho de 

algumas vias com potencial vulnerabilidade, sobretudo devido ao intenso tráfego rodoviário que 

apresentam, nomeadamente o Itinerário Principal n.º 2 (IP 2), o Itinerário Complementar n.º 13 

(IC 13), a Estrada Nacional n.º 18 (EN 18), a Estrada Nacional n.º 246 (EN 246), a Estrada 

Nacional n.º 359 (EN 359) e a Estrada Municipal n.º 517 (EM 517). 

 

A Figura n.º 58 apresenta as vias com potencial vulnerabilidade para acidentes graves de 

tráfego rodoviário no concelho de Portalegre. 
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Figura n.º 58 – Vias com Potencial Vulnerabilidade para Acidentes Graves de Tráfego 

Rodoviário no Concelho de Portalegre 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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n) Ondas de Calor e Vagas de Frio 

O Plano de Contingência para Temperaturas Extremas Adversas, contempla uma estratégia de 

maximização de recursos, tendo sempre presente o seu uso eficiente, uma estratégia de 

prevenção, porque é mais oneroso curar doentes do que promover a saúde e prevenir a 

doença, uma estratégia de articulação entre os diversos parceiros que constituem a Comissão 

Municipal de Protecção Civil de Portalegre (CMPC), reforçando a articulação 

interministerial/intersectorial, e uma estratégia de participação comunitária, já que as 

populações devem também estar comprometidas neste processo de proteção da saúde.  

O Módulo Calor do Plano de Contingência é, assim, um instrumento estratégico, que tem como 

objetivo promover a proteção da saúde das populações contra os efeitos negativos dos 

períodos de calor intenso. Para tal, este Plano baseia-se num sistema de previsão, alerta e 

resposta apropriada, sendo ativado no período compreendido entre 15 de Maio e 30 de 

Setembro, podendo ser alargado em função das condições meteorológicas verificadas. 

As Administrações Regionais de Saúde, através dos Grupos de Trabalho Regionais, são as 

responsáveis pela elaboração e implementação do Módulo Calor do Plano de Contingência a 

nível regional e a nível local. É da sua competência a operacionalização do Plano, a 

identificação dos grupos de população mais vulneráveis e a identificação e caracterização de 

potenciais locais de abrigo.  

A Autoridade de Saúde Regional procede à avaliação do risco em articulação com Autoridades 

de Saúde Locais, definindo um nível de alerta diário. Quando for considerado necessário, 

poderão proceder à divulgação de recomendações para a população e de comunicados de 

imprensa a nível regional.  

A Administração Regional de Saúde deve assegurar os meios logísticos necessários para a 

implementação do Plano a nível regional e para que possam ser tomadas as medidas 

adequadas ao nível de alerta definido.  

Os Módulos Calor dos Planos de Contingência Regionais devem estar enquadrados pelas 

orientações específicas do Plano nacional, assim como pelas normas e orientações 

complementares elaboradas pela DGS.  

Os Módulos Calor dos Planos de Contingência Regionais devem ser enviados para 

conhecimento, à Direção-Geral da Saúde, até final de maio.  

À semelhança dos anos transatos, os Planos de Contingência Regionais devem prever um 

conjunto de medidas gerais e específicas de atuação, e os Hospitais e Agrupamentos de 

Centros de Saúde devem assegurar a elaboração de Planos de Contingência Específicos e 

reportar a informação de retorno em períodos de alerta amarelo ou vermelho para a respetiva 
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Administração Regional de Saúde ou através do formulário próprio na área reservada do sítio 

da DGS.  

Quando se verifiquem situações especiais, como sejam os eventos com grande concentração 

de pessoas, frequentes neste período, nomeadamente, eventos desportivos, concertos, 

romarias e procissões, os serviços de saúde devem assegurar medidas adequadas.  

Quando houver ativação de locais de abrigo, a sua localização deve ser de imediato 

comunicada à coordenação nacional do Plano, através da Divisão de Saúde Ambiental e 

Ocupacional que disponibilizará a informação no seu sítio da internet e através da 

comunicação social.  

Estão identificados os alvos mais vulneráveis a estas temperaturas extremas, que são as 

crianças, idosos, e doentes com patologias do foro cardiorrespiratório, pelo que se recomenda 

especial atenção às escolas, infantários, e lares (ver Figura n.º 32 e Quadro n.º 35). 

 

o) Acidentes Ferroviários 

No concelho de Portalegre apenas existem 18 Km’s de linha ferroviária, não existindo qualquer 

registo de acidente ferroviário no concelho. 

 

 

p) Acidentes em Redes Energéticas 

 

No concelho de Portalegre não existe qualquer rede ou central energética significativa. Apenas 

temos na cidade um pequeno troço de linha energética de Alta Tensão, e não existem linhas 

energéticas de Muito Alta Tensão. 
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  5.1.2. Análise dos Riscos Significativos 

 

 a) Incêndios Florestais 

 

Em virtude das características do concelho, zonas de serra (Serra de S. Mamede) com coberto 

florestal onde predomina de Pinhal, bem como montado de Sobro e Azinho e grandes manchas 

de Carvalho e de Eucaliptal, a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais no Concelho 

de Portalegre é muito elevada. 

 

O Gráfico n.º 7 expressa o histórico da distribuição anual da área ardida em hectares e do 

número de ocorrências, verificado no concelho no período entre os anos de 2001 e 2011. 

 

 

Gráfico n.º 7 – Distribuição Anual da Área Ardida e Número de Ocorrências no Período 

2001 – 2011 

 

 

Fonte: POM 2012 da Câmara Municipal de Portalegre 
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O Gráfico n.º 8 expressa o histórico da área ardida no concelho e do número de ocorrências 

registadas por classe de extensão no período entre os anos de 2001 e de 2011. 

 

Gráfico n.º 8 – Área ardida e Número de Ocorrências por Classe de Extensão no Período 

2001 – 2011 

 

 

Fonte: POM 2012 da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

O modelo de risco de incêndio florestal é compreendido por dois mapas (Carta de Risco de 

Incêndio Florestal e Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal) que constam da Figura n.º 59 

e Figura n.º 60, respectivamente. A obtenção das referidas cartas foi resultado de operações 

de análise espacial em SIG, que envolvem sobreposição cartográfica, reclassificação e álgebra 

de mapas. Ambos resultados são apresentados em 5 classes (Muito Baixo, Baixo, Moderado, 

Elevado e Muito Elevado).  

 

A carta de risco de incêndio combina as componentes da carta de perigosidade com as 

componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para indicar qual o potencial de perda 

em face do fenómeno. A carta de risco de incêndio florestal é particularmente indicada para 

acções de prevenção quando lida em conjunto com a carta de perigosidade, e para 

planeamento de acções de supressão. 
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A prevenção é determinante em qualquer estratégia de atenuação dos incêndios florestais, 

constituindo a cartografia de risco de incêndio um contributo importante para o sucesso das 

acções a desenvolver neste domínio. A carta de risco de incêndio poderá ser usada como 

suporte à decisão, orientando assim acções de prevenção e combate, bem como ajudar na 

criação de métodos e tácticas para salvaguardar áreas em risco cujo potencial de perda 

(económico e não só) é superior. 

 

A Perigosidade divide-se no tempo e no espaço. No tempo, por via da probabilidade que é 

baseada num histórico ou período de retorno e no espaço por via da susceptibilidade de um 

território ao fenómeno, a qual engloba variáveis como o declive e a área florestal. 

 

A Identificação da perigosidade de um determinado local aos incêndios florestais, é 

considerada um valioso instrumento de apoio à decisão no ordenamento e gestão florestal 

sustentável. 

 

Constitui uma peça prioritária para a adopção de medidas de prevenção dos incêndios 

florestais e minimizadoras dos seus efeitos para evitar situações de emergência e socorro.  

 

Figura n.º 59 – Carta de Risco de Incêndio do Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: PMDFCI da Câmara Municipal de Portalegre 
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Figura n.º 60 – Carta de Perigosidade de Incêndio do Concelho de Portalegre 

 

 
Fonte: PMDFCI da Câmara Municipal de Portalegre 

 

 

 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 Portalegre, o risco que no futuro poderá 

causar prejuízos, tal como já aconteceu no passado em particular no ano de 2003, é o risco de 

incêndio florestal, em concreto nas zonas onde se registaram os maiores danos, 

nomeadamente nas freguesias onde os incêndios florestais apresentaram os maiores rácio de 

área ardida por ocorrência, em especial nas Freguesias inseridas no sistema montanhoso da 

Serra de S. Mamede (Alegrete, Carreiras, Reguengo, Ribeira de Nisa, S. Julião, S. Lourenço e 

Sé). 
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 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. Assim, neste contexto, os 

cidadãos são obrigados a solicitar licenças nas mais diversas áreas de construção, tendo-se 

assim controlo sobre o ordenamento do território assente no Plano Director Municipal (PDM). 

 

Este documento encontra-se actualmente em revisão, estando previsto a adopção de projectos 

e medidas para a mitigação de riscos e vulnerabilidades, nomeadamente: 

 

- Incêndios Florestais – Está contemplado no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios (PMDFCI), documento já incluído no Plano Director Municipal (PDM), a realização de 

campanhas de sensibilização de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) para diferentes 

públicos, como sejam, agricultores, produtores florestais, caçadores, escolas e condutores. A 

juntar a isto, o reforço da fiscalização por parte das forças de segurança assim como do 

município, como base no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece as 

medidas e acções 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. 

 

De salientar ainda que, ao nível do Plano Director Municipal (PDM), foi considerada e 

introduzida toda a informação georreferenciada referente às áreas de risco, bem como as 

zonas de importância operacional definidas neste documento, de modo a que as mesmas 

sejam consideradas como condicionantes em futuro processos de ordenamento do território, e 

de modo a que este documento possa ser utilizado como reforço do relacionamento com as 

politicas 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, entre outras. 

 

Falta ainda referir que o GTF de Portalegre, de modo a facilitar a coordenação das Acções de 

Vigilância a incêndios florestais durante o período critico de incêndio, e evitar a redundância de 

meios nas mesmas zonas, dividiu o concelho em 6 zonas distintas de vigilância móvel, como 

se pode observar na Figura n.º 61. 
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Figura n.º 61 – Zonas de Vigilância Móvel do Concelho de Portalegre 

 
Fonte: PMDFCI da Câmara Municipal de Portalegre 
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6. Cenários 

 

 6.1. Incêndios Florestais 

 

Neste ponto vai ser representado um cenário de incêndio florestal na zona da Encosta de St. 

António, sendo esta uma zona situada dentro do perímetro urbano da cidade de Portalegre, 

nomeadamente na franja mais a nordeste da cidade, caracterizada por terrenos de acentuados 

declives, com estrato arbóreo e arbustivo bastante denso, e por ser uma zona com a existência 

de bastantes edificações espalhadas ao longo de toda a sua encosta. 

 

Relativamente às prioridades de acção, o objectivo prioritário é salvar e socorrer pessoas em 

primeiro lugar, na zona mais urbana, evacuando todas as casas e infra-estruturas existentes 

passíveis de serem afectadas pelo incêndio. 

 

O Ponto 2 da Parte II deste plano, bem 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. 

 

A caracterização da zona afectada neste cenário, encontra-se na Figura n.º 62, Figura n.º 63a 

e Figura n.º 63b. 

 

Neste cenário não são previstas vítimas mortais, embora o tratamento médico seja necessário. 

Prevê-se ainda, algumas hospitalizações e retirada de pessoas por um período de 5 a 10 

horas. Seria necessário algum pessoal técnico e haveria alguns danos materiais, e 

consequentemente prejuízos financeiros, seriam afectadas 25 a 35 casas e 50 a 70 pessoas. 
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Figura n. º 62 – Diagrama Operacional sobre o Cenário de Incêndio na Zona da Encosta 

de St. António 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 

 

Stª Casa da 
Misericórdia 

 
Apoio logístico, 

sanitário e social às 
pessoas afectadas 

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 
medicos 

Recursos a Mobilizar: 
 

- 1 PCO; 
- 6 ECIN; 
- 4 Ambulâncias; 
- 4 Autocarros; 
- 2 Equipas de Trânsito 
da GNR; 
- 2 Equipas de Trânsito 
da PSP. 

Medidas a Adoptar: 
 

1) Socorrer e salvar pessoas e 
bens; 
2) Manter a segurança do 
Teatro de Operações, criando 
corredores de evacuação para 
Pavilhão Municipal; 
3) Lançar comunicados para os 
meios de comunicação social 
sobre medidas de prevenção e 
quais os corredores de 
evacuação. 

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 

Escuteiros 
 

Apoio logístico, 
sanitário e social às 
pessoas afectadas 

 

BV Portalegre 
 

Socorro, busca e 
salvamento à 

população e aos bens 
afectados, transporte 

dos acidentados e 
urgência pré-hospitalar 

GNR e PSP 
 

Manter a segurança e 
os corredores de 

evacuação no Teatro 
de Operações; 

 
Busca e Salvamento 

Prioridades de 
Acção: 

 
1: Socorrer e salvar 
pessoas nos lugares 
afectados (Casas, 

Armazéns, Garagens); 
2: Salvar Bens. 
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Figura n. º 63a – Cenário de Incêndio na Zona da Encosta de St. António 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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Figura n. º 63b – Cenário de Incêndio na Zona da Encosta de St. António 

 

 
Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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7. Cartografia 

 

  

A cartografia foi elaborada à escala 1:25 000, em consonância com as orientações da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, encontrando-se os mapas no Anexo I, 

nomeadamente: 

 

• Mapa 1 – Risco de Incêndio do Concelho de Portalegre; 

• Mapa 2 – Prioridades de Defesa da Floresta em caso de Incêndio Florestal; 

• Mapa 3 – Perigosidade de Incêndio do Concelho de Portalegre; 

• Mapa 4 – Litologia do Concelho de Portalegre; 

• Mapa 5 – Hidrografia do Concelho de Portalegre; 

• Mapa 6 – Insolação no Concelho de Portalegre; 

• Mapa 7 – Dias de Geada no Concelho de Portalegre; 

• Mapa 8 – Hipsometria no Concelho de Portalegre; 

• Mapa 9 – Orografia do Concelho de Portalegre; 
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 Secção III 

 

1. Inventário de Meios e Recursos 

 

Quadro n.º 40 – Inventário de Meios e Recursos por Entidade 

 

Entidades Meios e Recursos 

Câmara Municipal de 

Portalegre 

(SMPC) 

- 2 Autocarros Turismo (51 lugares sentados) 

- 1 Autocarro Urbano (19 lugares sentados) 

- 2 Autocarros Urbanos (15 lugares sentados + 20 lugares de pé) 

- 3 Autocarros Urbanos (40 lugares sentados + 60 lugares de pé) 

- 4 Autocarros Urbanos (35 lugares sentados + 50 lugares de pé) 

- 1 Autocarro Urbano (38 lugares sentados + 33 lugares de pé) 

- 3 Autocarros electricos (10 lugares sentados + 10 lugares de pé) 

- 12 Viaturas ligeiras de Transporte de Pessoas (9 lugares) 

- 6 Viaturas de Transporte Múltiplo (7 lugares) 

- 2 Viaturas de Sapadores Florestais (5 lugares) 

- 2 Camiões (2x15 toneladas de carga útil) 

- 1 Cilindro 

- 1 Cisterna (8000Litros) 

- 1 Depósito de 800 Litros 

- 2 Depósitos de 600 Litros (Kit’s 1º Intervenção) 

- 2 Compressores 

- 1 Carregador Frontal 

- 3 Dumper’s 

- 1 Empilhador 

- 1 Escavadora 

- 1 Gerador 

- 1 Limpa-bermas 

- 1 Limpa-fossas 

- 12 Motosserras 

- 14 Motoroçadoras 

- 3 Retro-escavadoras 

- 1 Mini-retro 

- 1 Tractor Florestal (115 CV) 

- 2 Tractores Agrícolas (80 CV ; 90 CV) 

- 1 Varredora 

- 1 Corta-mato florestal 

- 1 Estilhaçador Florestal 

- 2 Pulverizadores 

- 1 Grade-discos florestal 

- Equipamento Manual 

- 12 Funcionários (SMPC) 
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Entidades Meios e Recursos 

Bombeiros Voluntários de 

Portalegre 

Viaturas de Incêndio 

- 2 Veículo de comando – VCOT 

- 1 Veículo escada – VE 

- 2 Veículo especial táctico – VETA 

- 4 Veículo Florestal de Combate a incêndios – VFCI (4 x 3500 Litros) 

- 1 Veículo ligeiro de combate a incêndios – VLCI 

- 1 Veículos operacionais especiais – VOPE 

- 1 Veículo rural de combate a incêndios – VRCI (8000 Litros) 

- 2 Veículo tanque urbano – VTTU (8000 Litros) 

- 1 Veículo urbano de combate a incêndios – VUCI (2200 Litros) 

- 2 Veículo tanque táctico rural – VTTR (2 x 13000 Litros) 

Viaturas de Acidentes 

- 2 Ambulância de Socorro – ABSC 

- 1 Viatura de Emergência médica do INEM 

- 1 Veículo de socorro e assistência – VSAT 

Viaturas de Transporte e Apoio 

- 8 Ambulância de transporte de doentes – ABTD 

- 2 Ambulância de transporte múltiplo – ABTM 

Pessoal 

- 3 ECIN (5 elementos cada uma) 

- 1 Comandante 

- 1 2ª Comandante 

- 1 Adjunto de Comando 

- 1 Chefe 

- 2 Subchefes 

- 11 Bombeiros de 1ª 

- 17 Bombeiros de 2ª 

- 56 Bombeiros de 3ª 

- 22 Estagiários 

- 7 Cadetes 

- 6 Infantes 

- 6 Enfermeiros 

- 5 Operadores de Comunicações 

- 3 Psicólogo 

- 26 Quadro de reserva 

- 20 Quadro de Honra 
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Entidades Meios e Recursos 

Juntas de Freguesia 

 

- 10 Viaturas ligeiras mistas (3 500Kg) 

- 8 Motosserras 

- 4 Dumper’s 

- Equipamento Manual 

- 18 Funcionários 

 

 

 

Entidades Meios e Recursos 

Guarda Nacional Republicana 

Posto da GNR 

Pessoal 

- 17 Militares 

 

Viaturas 

- 1 Viatura Ligeira 2x2 

- 2 Viaturas TT 4x4 

Núcleo de Protecção Ambiental 

Pessoal 

- 5 Militares do SEPNA 

- 3 Elementos da Equipa de Protecção Florestal 

Viaturas 

- 2 Viaturas TT 4x4 

- 2 Motociclos TT 
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Entidades Meios e Recursos 

Polícia de Segurança Pública 

Pessoal (Totalidade da Sede do Comando) 
- 1 Comandante (Intendente) 

- 1 Comissários  

- 5 Subcomissários 

- 15 Chefes (01 Chefe Principal/14 Chefes) 

- 82 Agentes (80 Agentes Principais/02 Agentes) 

Pessoal (Afecto à Protecção Civil) 
- Em Vigilância, Detecção e Fiscalização Permanente: 01 
Chefe/01 Agente Principal (BRIPA) 
 
- Reforço à Vigilância e Detecção no Período Crítico: 01 
Chefe/05 Agente Principal/01 Agente (EIR) 
 
- Reforço à Vigilância e Detecção durante as férias 
escolares: 03 Agentes Principais (MIPP) 
 

Viaturas (Totalidade da Sede do Comando - 
Operacionais) 

 
- 2 Automóvel Ligeiro Passageiros (Viatura de Comando) 
 
- 4 Automóvel Ligeiro Passageiros (descaracterizado) 
 
- 4 Automóvel Ligeiro Passageiros (caracterizado/Carro 
Patrulha) 
 
- 2 Automóvel Ligeiro Mercadorias (descaracterizado) 
 
- 2 Automóvel Ligeiro Passageiros (caracterizado/MIPP)  
 
- 2 TP9 (caracterizada/EIR)  
 
- 1 Transporte de Mercadorias (descaracterizado/Caixa 
Aberta) 
 
- 1 Automóvel TT (descaracterizado/BRIPA) 
 
- 4 Motociclos (caracterizados) 
 
- 4 Ciclomotores (caracterizados) 
 
- 1 Reboque 
 

Viaturas (Afectas à Protecção Civil - Operacionais) 
 
- Em Vigilância, Detecção e Fiscalização Permanente:  
1 Automóvel TT (descaracterizado/BRIPA)/ 1 Automóvel 
Ligeiro Passageiros (descaracterizado) 
 
- Reforço à Vigilância e Detecção no Período Crítico: 
1 TP9 (caracterizada/EIR) 
 
- Reforço à Vigilância e Detecção durante as férias 
escolares: 
2 Automóvel Ligeiro Passageiros (caracterizado/MIPP) 
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Estabelecimentos de Apoio às 

Operações 

Contactos 

Cemitérios 

Cemitério de Portalegre 245 331 050 
Cemitério da Alagoa 245 328 351 
Cemitério de Alegrete 245 965 134 
Cemitério das Carreiras 245 907 181 
Cemitério dos Fortios 245 399 296 
Cemitério do Reguengo 245 208 954 
Cemitério da Ribeira Nisa 245 341 454 
Cemitério de S. Julião 245 964 419 
Cemitério da Urra 245 382 444 

Agências Funerárias 
Funerária Carmo, Lda 245 341 888 
Funerária Marmelo, Lda 245 201 310 
Funerária Santos,Lda 245 300 070 / 245 965 125 
Funerária Trindade, Lda 245 331 797 

Farmácias  

Farmácia Elvas 245 330 388 
Farmácia Chambel 245 205 461 
Farmácia Esteves Abreu 245 331 128 
Farmácia Nova 245 308 321 
Farmácia Cunha Miranda 245 204 416 
Farmácia Alegrete 245 965 154 
Farmácia Portalegrense 245 201 787 
Farmácia Romba 245 201 534 
Farmácia Pimenta Fernandes (Fortios) 245 399 399 

Rede de Cuidados de Saúde 

Unidade de Saúde Pública de 
Portalegre 

245 337 074 

Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano 

245 301 000 

Hospital Dr. José Maria Grande 245 301 000 
Centro de Saúde de Portalegre 245 203 661 
Extensão de Saúde do Atalaião 245 203 756 
Extensão de Saúde de Alagoa 245 328 154 
Extensão de Saúde de Alegrete 245 965 120 
Extensão de Saúde dos Assentos 245 202 156 
Extensão de Saúde das Carreiras 245 501 317 
Extensão de Saúde de Caia 245 382 556 
Extensão de Saúde de Fortios 245 399 126 
Extensão de Saúde do Reguengo 245 202 199 
Extensão de Saúde da Ribeira de Nisa 245 341 227 
Extensão de Saúde de S. Julião 245 964 186 
Extensão de Saúde de Urra 245 382 799 

Escolas  

EB1 c/ JI de Alegrete 245 965 664 
EB1 c/ JI de Assentos 245 965 334 
EB1 c/ JI do Atalaião 245 366 316 
EB1 de Caia 245 382 403 
EB1 c/ JI do Reguengo 245 207 652 
EB1 c/ JI de Urra 245 383 402 
EB1 c/ JI de Vale de Cavalos 245 965 661 
EB1 c/ JI de Alagoa 245 328 315 
EB1 c/ JI da Corredoura 245 331 309 
EB1 c/ JI de Carreiras 245 907 156 
EB1 c/ JI de Fortios 245 399 218 
EB1 de Monte Carvalho 245 341 220 
EB1 da Praceta 245 331 478 
Escola Básica 2,3 José Régio 245 300 000 
Escola Básica 2,3 Cristóvão Falcão 245 309 830 
Escola Secundária de S. Lourenço 245 307 390 
Escola Secundária Mouzinho da 
Silveira 

245 302 370 

Escola Superior de Educação de 
Portalegre 

245 339 400 

Escola Superior de Saúde de 
Portalegre 

245 300 430 

Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão 

245 300 200 
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Escola de Hotelaria e Turismo de 
Portalegre 

245 009 200 

Centro de Formação Profissional de 
Portalegre 245 301 800 

Agrupamento de Instrução de Portalegre da 
G.N.R. 245 309 998 

Infantários 

Jardim de Infância do Monte Carvalho 245 431 478 
Jardim de Infância da Praceta 245 205 046 
Centro Social Infantil de S. Lourenço 245 308 264 
Centro Social de S. Bartolomeu 245 203 132 
Centro Social Diocesano de S. António 245 208 547 
Infantário Girassol 245 204 975 
Infantário de S. Cristóvão 245 203 851 
Infantário Obra de Santa Zita 245 302 000 
Infantário Os Traquinas (Traquinas) 245 300 160 
Centro Social e Paroquial de Urra 245 382 354 

Pavilhões, Campos Desportivos, 

e Outros 

Pavilhão NERPOR 245 302 300 
Pavilhão Municipal  245 203 352 
Pavilhão ES Mouzinho da Silveira 245 302 370 
Pavilhão EB 2,3 Cristóvão Falcão 245 309 830 
Pavilhão ES S. Lourenço 245 307 390 
Pavilhão EB 2,3 José Régio 245 300 000 
Estádio Municipal de Portalegre 245 307 400 
Estádio Municipal dos Assentos 245 330 405 
Campo Futebol da Alagoa 245 328 351 
Campo Futebol da Urra 245 382 444 
Campo Futebol de Caia 245 382 444 
Campo Futebol dos Fortios 245 399 296 

Campo Futebol de Alegrete 245 965 134 

Campo Futebol de Vale Cavalos 245 965 134 

Campo Futebol do Reguengo 245 208 954 

Parque Campismo de Portalegre 245 307 400 

Empresa Rodoviária Rodoviária do Alentejo 245 330 096 
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2. Lista de Contactos 

 

O Quadro n.º 41 mostra a lista de contactos das várias entidades intervenientes no Plano 

Municipal de Emergência.  

 

Sempre que ocorrerem alterações à lista de contactos, estas devem ser transmitidas ao 

director do Plano e/ou aos Serviços Municipais de Protecção Civil. 
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Quadro n.º 41 – Lista de Contactos 

ENTIDADES NOME  MORADA TELEMÓVEL TELEFONE FAX E-MAIL 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

Câmara Municipal 
de Portalegre Adelaide Teixeira Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 961 308 936 245 307 456 245 307 472 adelaide.teixeira@cm-portalegre.pt 

COM Pedro Sotero Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 961 942 569 245 307 439 245 307 511 pedro.sotero@cm-portalegre.pt 

CB Portalegre João Baptista Av. Estremadura Espanhola 919 354 024 245 309 300 245 309 314 realbaptista@portugalmail.pt 

GNR Portalegre Joaquim Figueiredo Largo de Santo Agostinho, 10 961 193 010 245 609 320 245 609 338 figueiredo.jjf@gnr.pt 

PSP Portalegre Samanta Martins Praça da República, 19 969 845 144 245 300 620 245 204 351 slmartins@psp.pt 

Unidade de Saúde 
Pública Portalegre Dorinda Calha Av. do Brasil, 11  1º Andar 963 324 731 245 337 074 245 330 679 dorinda.calha@uslna.min-saude.pt 

Delegado de Saúde 
Local Maria Rosário Pires Av. do Brasil, 11  1º Andar 963 708 912 245 337 074 245 330 679 maria.r.pires@ulsna.min-saude.pt 

Hospital Dr. José 
Maria Grande Dorinda Calha Av. St.º António 963 324 731 245 301 004 245 330 359 dorinda.calha@uslna.min-saude.pt 

Centro Distrital de 
Segurança Social 

de Portalegre 
João Laranjo Praça João Paulo II, 7 963 387 042 245 339 800 245 330 254 joao.v.laranjo@seg-social.pt 

Município de Portalegre 

Vice-Presidente Ana Manteiga Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 961 308 937 245 307 451 245 307 472 ana.manteiga@cm-portalegre.pt 

SMPC/GTF Pedro Sotero Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 961 942 569 245 307 439 245 307 511 pedro.sotero@cm-portalegre.pt 

Serviço de Acção 
Social Céu Frutuoso Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 961 509 979 245 307 509 245 307 472 maria.frutuoso@cm-portalegre.pt 

Equipa Sapadores 
Florestais  

Carlos Conceição Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 961 942 568 245 307 439 - - 

Tiago Ricardo Rua Guilherme Gomes Fernandes, 28 962 461 890 245 307 439 - - 

Chefe do Parque 
de Maquinas José Calha Oficinas Municipais de Portalegre 925 700 688 245 307 502 245 307 511 jose.calha@cm-portalegre.pt 

Engº Mecânico   Valter Gomes Oficinas Municipais de Portalegre 925 700 690 245 307 505 245 307 511 valter.gomes@cm-portalegre.pt 
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Quadro n.º 41 (Continuação) 

 

ENTIDADES NOME  MORADA TELEMÓVEL TELEFONE FAX E-MAIL 

Outras Entidades 

CDOS - Portalegre Luis Belo Costa 
 

Rua Comandante José Maria Ceia, n.º 9 
 

964 010 734 245 307 100 245 307 109 salop.portalegre@prociv.pt 

Santa Casa da 
Misericórdia José Serrote Av. da Liberdade 962 343 849 245 309 560 245 204 910 geral@scmportalegre.pt 

CVP Portalegre Vitor Bucho Rua Bombeiros Voluntários de Portalegre 966 783 689 245 201 827 245 362 673 dportalegre@cruzvermelha.org.pt 
uscvppg@gmail.com 

INEM – Delegação 
Regional do Sul Jorge Marques  Rua Almirante Barroso, n.º 38  3º Andar,  Lisboa 919 444 046 - - - 

EDP Bruno Barbas Rua da Casa de Saúde n.º 2 938 190 453 245 339 686 245 339 603 BrunoMiguel.Barbas@EDP.PT 

EP – Delegação 
Regional de 
Portalegre 

Ana Paula Tavares Estrada do Bonfim, Portalegre 963 039 630 245 300 500 245 207 128 ana.paula@estradasdeportugal.pt 

REFER Arménio Rodrigues Estação de Portalegre 961 898 394 245 906 121 - asrodrigues@refer.pt 

PT Comunicações José Onofre Av. da Liberdade 966 393 214 245 205 127 800 216 200 - 

Águas do Norte 
Alentejano Joaquim Lizardo Rua da Casa de Saúde n.º 5 935 621 492 245 302 100 245 302 103 info@adna.com.pt 

APFNA Sérgio Gonçalves Parque de Leilões de Gado de Portalegre 966 356 730 245 366 880 245 366 880 apfna@iol.pt 

APFDP Patricia Elias Parque de Leilões de Gado de Portalegre 963 620 389 245 366 672 245 366 672 apfdportalegre@iol.pt 

Rádio Portalegre Gabriel Nunes Av. Stº António, Edifício Régio 1, Apartado 154 963 627 667 245 300 550 245 331 630 informacao@radioportalegre.pt 

Jornal Fonte Nova Aurélio Bravo Largo do Município nº 35    1º Andar 925 700 582 245 300 740 - aureliobentesbravo@gmail.com 

Jornal Alto Alentejo Manuel Isaac Largo de São Tiago, 2  918 621 931 245 605 602 - altoalentejo.manuelisaac@gmail.com 

Escuteiros Nuno Álvares Av. da Liberdade n.º 28 965 240 903 245 330 527 245 330 527 geral@agr142.cne-escutismo.pt 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre, 2013 
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3. Modelos de Relatórios e Requisições 

 

Os relatórios têm por objectivo permitir aos órgãos de conduta e coordenação operacional 

avaliar a situação e a sua evolução em caso de acidente grave ou catástrofe, conferindo-lhes 

assim capacidade de intervenção para, o mais rapidamente possível, se controlar a situação e 

minimizar os seus efeitos. 

 

Nas páginas seguintes encontram os modelos de relatório e requisição que devem ser 

utilizados aquando da activação deste plano. 
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Quadro n.º 42 – Meios e Recursos Mobilizáveis 

 

Contactos de Fornecedores Privados e Públicos 

Equipamentos Nome do Fornecedor Contacto 

Equipamentos de Energia e 

Iluminação 
EDP 800 506 506 

Géneros Alimentícios e 

Alimentos Confeccionados 
Continente 
E’leclerc 
Pingo Doce 
Intermarché 

245 337 270 
245 609 123 
245 331 675 
245 307 310 Material de Alojamento Precário 

Agasalhos e Vestuário Modalfa 
E’leclerc 

245 337 290 
245 609 123 

Medicamentos 

Farmácia Elvas 
Farmácia Chambel 
Farmácia Esteves Abreu 
Farmácia Nova 
Farmácia Cunha Miranda 
Farmácia Alegrete 
Farmácia Portalegrense 
Farmácia Romba 
Farmácia Pimenta Fernandes 

245 330 388 
245 205 461 
245 331 128 
245 308 321 
245 204 416 
245 965 154 
245 201 787 
245 201 534 
245 399 399 

Material Sanitário e Produtos de 

Higiene e Limpeza 

Continente 
E’leclerc 
Pingo Doce 
Intermarché 
Lidl 

245 337 270 
245 609 123 
245 331 675 
245 307 310 
800 025 025 

Equipamentos de Transporte de 

Passageiros e Carga 
Serviços Municipalizados 
Rodoviária do Alentejo 

245 307 401 
245 330 096 

Combustíveis e Lubrificantes 

Galp – Domingos e Companhia 
Gaslegre – Combustíveis de Portalegre 
Lda 
Bombas do E’leclerc Portalegre 
Cepsa – Autoalegre 
Repsol – Zona Industrial de Portalegre 
Posto do Restaurante Leitão (Caia) 
Posto do Restaurante Ricardo (Vale de 
Cavalos) 

245 339 700 
245 308 214 
245 609 123 
245 362 583 
245 366 512 
245 382 315 
245 965 151 

Maquinas e Equipamentos de 

Engenharia 
Serviços Municipais de Protecção Civil 
Serviços Municipalizados 

245 307 439 
245 307 401 

Construção e Obras Públicas Serviços Municiais de Protecção Civil  
Serviços Municipalizados 

245 307 439 
245 307 401 

Material de Mortuária 
Agência A Funerária Santos, Lda 
Agência Funerária Carmo 
Agência Funerária Portalegrense 

245 300 070 
245 205 618 
245 208 535 

Fonte: Serviços Municipais de Protecção Civil da Câmara Municipal de Portalegre 
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                                                                         RELATÓRIO 
 

 

 
TIPO/NATUREZA DA OCORRÊNCIA DATA/HORA DA OCORRÊNCIA 

 (DDhhmmMMAAAA) 
 

  

DISTRITO  CONCELHO  FREGUESIA 

PORTALEGRE PORTALEGRE 
 

 
LOCALIDADE AFECTADA  CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA 

  

 

 
VÍTIMAS 

MORTOS  FERIDOS LIGEIROS  FERIDOS GRAVES  
DESALOJADOS  DESAPARECIDOS  EVACUADOS  

 
DANOS EM EDIFÍCIOS (hospitais, escolas, hotéis, etc.) 

LIGEIROS  GRAVES  DESTRUÍDOS  
 

DANOS EM VIAS DE COMUNICAÇÃO 
REDE VIÁRIA  REDE FERROVIÁRIA  

 
DANOS EM INFRA-ESTRUTURAS 

COMUNICAÇÕES REDE DE ÁGUA SANEAMENTO ELECTRICIDADE COMBUSTIVEIS 
     
 

OUTROS DANOS 
 
 

DISPONIBILIDADE DE TRANSPORTES 
CENTRAL DE CAMIONAGEM  ESTAÇÃO DE CAMINHOS DE FERRO  

TAXIS  ESTAÇÃO RODOVIÁRIA  
 

DISPONIBILIDADE DE COMUNICAÇÕES 
REDE TELEFÓNICA REDES DE RÁDIO REDE PRIVATIVA 

SIRESP INTERNET 
FIXA MÓVEL PROTECÇÃO CIVIL GNR PSP INEM MUNICÍPIO 
          

 
NECESSIDADE DE SOCORRO/ASSISTÊNCIA REQUERIDA 

ASSISTÊNCIA MÉDICA  
EVACUAÇÃO MÉDICA  

HOSPITAIS  
POSTOS DE SOCORRO E DE TRIAGEM  
ALIMENTAÇÃO/ÁGUA  

ABRIGOS  ALOJAMENTOS  MEIOS DE TRANSPORTE 
COMBUSTÍVEIS  EQUIPAMENTO   

VIATURAS ESPECIAIS  
 

FORÇAS EMPENHADAS E DISPONIVEIS 
 

 
COMENTÁRIOS FINAIS 
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REQUISIÇÃO 
 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
REQUISITANTE 

 

 

DATA  HORA  

     

ESPECIFICAÇÃO DO  
PRODUTO/EQUIPAMENTO/SERVIÇO 

 

 

CÓDIGO DO 
PRODUTO/EQUIPAMENTO/SERVIÇO 

(SE EXISTIR) 

 

 

QUANTIDADE SOLICITADA DO 
PRODUTO/EQUIPAMENTO/SERVIÇO 

 

 

FINALIDADE DA REQUISIÇÃO 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL 
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4. Modelos de Comunicados 

 

Deverá ser prevista a divulgação pública de avisos e medidas de autoprotecção, quer 

directamente à população, quer através dos órgãos de comunicação social. 

 

Na página seguinte está o modelo de comunicado que deve ser seguido pelo director do 

plano, aquando da activação do mesmo. 
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COMUNICADO 
 

 

 

 

NATUREZA DA OCORRÊNCIA 

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL LOCALIZAÇÃO TEMPORAL CAUSAS ASSOCIADAS 

   

 

EFEITOS DA OCORRÊNCIA 

 

 

MEIOS EMPENHADOS NO TERRENO 

 

 

ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO 

PONTOS DE REUNIÃO MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO REGRAS DE EVACUAÇÃO OUTROS 

    

 

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO 

 

 

PRÓXIMO COMUNICADO: DATA  HORA  

 

DATA  HORA  RESPONSÁVEL  
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5. Lista de Controlo de Actualizações do Plano 

 

NÚMERO DA VERSÃO  

  

IDENTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO  

  

DATA DE ALTERAÇÃO  

  

DATA DE APROVAÇÃO  

  

AUTORIDADE QUE APROVOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

216

6. Lista de Registo de Exercícios do Plano 

 

TIPO DE EXERCÍCIO  

  

CENÁRIO  

  

LOCAL  

  

DATA  

  

AGENTES, ORGANISMOS E 
ENTIDADES ENVOLVIDAS  

  

MEIOS E RECURSOS ENVOLVIDOS  

  

ENSINAMENTOS RECOLHIDOS 
PARA FUTURAS REVISÕES DO 

PLANO 
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7. Lista de Distribuição do Plano 

 

• Autoridade Nacional de Protecção Civil 

• CDOS de Portalegre 

• Bombeiros Voluntários de Portalegre 

• Cruz Vermelha de Portalegre 

• Guarda Nacional Republicana de Portalegre 

• Polícia de Segurança Pública de Portalegre 

• Delegado de Saúde Local 

• Director do Hospital Dr. José Maria Grande 

• Serviços de Segurança Social 

• Escuteiros 

• Santa Casa da Misericórdia de Portalegre 

• Rádio Portalegre 

• Junta de Freguesia de Alagoa 

• Junta de Freguesia de Alegrete 

• Junta de Freguesia das Carreiras 

• Junta de Freguesia dos Fortios 

• Junta de Freguesia do Reguengo 

• Junta de Freguesia da Ribeira de Nisa 

• Junta de Freguesia de S. Julião 

• Junta de Freguesia de S. Lourenço 

• Junta de Freguesia da Sé 

• Junta de Freguesia da Urra 

• Município de Arronches 

• Município de Castelo de Vide 

• Município do Crato 

• Município de Marvão 

• Município de Monforte 

• INEM 

• REFER 

• APFDP 

• APAFNA 

• EDP 

• EP 

• PT 

• Águas Norte Alentejano 



 

_______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 

218

8. Legislação 

 

• Lei n.º 53/2008, de 29 de Agosto – Lei de Segurança Interna; 

 

• Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho de 2008, - Comissão Nacional de Protecção 

Civil – Directiva relativa aos critérios e normas técnicas para a elaboração e 

operacionalização de planos de emergência de Protecção Civil; 

 

• Decreto-Lei n.º 112/2008, de 1 de Julho – Conta de Emergência; 

 

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

Protecção Civil no âmbito municipal, organização dos Serviços Municipais de 

Protecção Civil e competências do comandante operacional municipal; 

 

• Declaração n.º 97/2007, de 16 de Maio de 2007, da Comissão Nacional de Protecção 

Civil – Estado de alerta especial para o Sistema Integrado de Operações de Protecção 

e Socorro (SIOPS); 

 

• Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho – Lei de Bases da Protecção Civil; 

 

• Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de Julho – Sistema Integrado de Operações de 

Protecção e Socorro (SIOPS); 

 

• Decreto-Lei nº 159/2008, de 8 de Agosto - Aprova a Lei Orgânica da Autoridade 

Florestal Nacional; 

 
• 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 acção das 

autoridades de polícia e demais entidades competentes no âmbito dos espaços 

marítimos sob soberania e jurisdição nacional; 

 
• 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; 
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• Despacho do Secretário de Estado da Protecção 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; 

 

• Decreto-Lei nº 281/2007, de 7 de Agosto - Estabelece o regime jurídico da Cruz 

Vermelha Portuguesa e aprova os respectivos 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 

Directiva nº 2003/105/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, 

que altera a Directiva 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; 

 

• Declaração nº 97/2007, de 16 Maio 2007 - Comissão Nacional de Protecção Civil - 

Estado de alerta especial para o Sistema Integrado de Operações de Protecção e 

Socorro (SIOPS); 

 

• Decreto-Lei nº 131/2007, de 27 de Abril - Aprova a orgânica do Instituto Nacional de 

Medicina Legal, I. P.; 

 

• Lei nº 27/2006, de 3 de Julho – Lei de Bases da Protecção Civil; 

 

• Decreto-Lei nº 22/2006, de 2 de Fevereiro - Consolida institucionalmente o Serviço de 

Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e cria o Grupo de Intervenção de 

Protecção e Socorro (GIPS) no âmbito orgânico da Guarda Nacional Republicana; 
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• 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 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 redacção 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 actos relativos a 

ossadas, cinzas, fetos mortos e peças anatómicas, e ainda da mudança de localização 

de um cemitério; 

 

• Lei nº 159/99, de 14 de Setembro - Estabelece o quadro de transferência de 

atribuições e competências para as autarquias locais; 

 

 

• 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 actos 

relativos a ossadas, cinzas, fetos mortos e peças anatómicas, e ainda da mudança de 

localização de um cemitério; 

 

• 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 actos relativos a 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 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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• Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de Novembro – Transfere competências dos governos 

civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração Pública em 

matérias de reserva de competência legislativa da Assembleia da República; 

 
• Decreto-Lei nº 114/2011, de 30 de Novembro – Transfere competências dos 

governos civis e dos governadores civis para outras entidades da Administração 

Pública, liquida o património dos governos civis e define o regime legal aplicável aos 

respectivos funcionários; 

 
• Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de Abril – Regula o transporte terrestre, rodoviário e 

ferroviário de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a 

Directiva n.º 2006/90/CE, da Comissão, de 3 de Novembro, e a Directiva n.º 

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