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SÍNTESE 

 

 

Sabendo-se que atualidade tem sido marcada por crises sucessivas (cheias, secas, tornados, etc.), exigindo dos 

municípios – mas também do Estado Central, das empresas, das famílias e dos indivíduos – a capacidade de se 

conseguirem adaptar e de suportar as perturbações sem colapsar, a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses realizou em Pombal, no dia 15 de maio de 2013, um debate político subordinado ao tema Desastres 

Naturais | preparação | socorro | recuperação. 

 

No evento que contou com mais de uma centena de participantes, foi possível juntar à mesma mesa representantes 

das diversas instituições, públicas e privadas, que se assumem com “agentes de proteção civil”. Na generalidade dos 

casos a representação dessas instituições aconteceu ao mais alto nível, tendo estado presente Sua Excelência o 

Ministro da Administração Interna. 

 

Pretendeu-se com a realização deste debate obter algumas respostas e traçar caminhos que permitam às 

entidades responsáveis pela prestação de serviços públicos essenciais, bem com às entidades responsáveis pela 

proteção civil, a criação de dispositivos de atuação conjunta que permitam fazer face a fenómenos naturais 

extraordinários, para que se consiga repor, em tempo útil, as condições mínimas de segurança e bem-estar dos 

cidadãos e antecipar a tomada de algumas medidas necessárias. 

 

1. DAS VÁRIAS INTERVENÇÕES APRESENTADAS CONSTATOU-SE: 

1.1. o aumento do número de desastres causados por intempéries; 

1.2. o aumento da dimensão e da intensidade desses desastres; 

1.3. o aumento do número de vítimas e de danos materiais; 
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2. PARA FAZER FACE AOS EFEITOS DOS DESASTRES NATURAIS, NOS SEUS DIFERENTES CICLOS (PREVENÇÃO, 

SOCORRO, RECUPERAÇÃO) CONSTATOU-SE: 

2.1. existem estruturas técnicas e humanas apropriadas; 

2.2. existem agentes de proteção civil confirmados; 

2.3. existem informação adequada; 

2.4. existem capacidade de resposta ajustada. 

 

3. COMO PRINCIPAL PROBLEMA EM TODO O SISTEMA DE PROTEÇÃO CIVIL CONSTATOU-SE: 

3.1. a falta de sensibilização da população em geral (mas também de muitas instituições) para as 

questões da proteção civil; 

3.2. a ideia de que os corpos de bombeiros são o principal (se não o único) agente de proteção civil; 

3.3. a falta de comunicação e de articulação entre os diferentes agentes intervenientes na proteção civil 

(públicos e privados). 

 

4. PERANTE O PRINCIPAL PROBLEMA IDENTIFICADO – FALTA DE ARTICULAÇÃO ENTRE AGENTES INTERVENIENTES 

NA PROTEÇÃO CIVIL – FORAM AVANÇADAS IDEIAS QUE IMPORTA VIR A CONCRETIZAR NO QUADRO DE UMA 

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS, ASSENTE NUM PLANEAMENTO RIGOROSO QUE PERMITA: 

4.1. conhecer e mitigar os perigos / riscos; 

4.2. conhecer, descodificar e disponibilizar informação a considerar para ativação de cada nível de atuação; 

4.3. definir estrutura de comando operacional garantindo capacidade de coordenação e de decisão; 

4.4. rentabilizar e otimizar os recursos postos à disposição dos agentes da proteção civil – 

designadamente dos corpos de bombeiros –, adequando os equipamentos aos riscos inerentes às 

zonas de ação; 

4.5. determinar quais as entidades a envolver (e quando envolver) em situação de crise incluindo a 

promoção do voluntariado; 

4.6. classificar instalações, serviços e equipamentos prioritários adotando medidas necessárias à 

normalização, procedendo ao restabelecimento, o mais rápido possível dos serviços públicos 

essenciais, fundamentalmente o abastecimento de água e de energia; 

4.7. intensificar fiscalização proactiva; 
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4.8. executar o cadastro da propriedade rústica, peça essencial para a mitigação de riscos e que 

contribuirá para acabar com a impunidade dos proprietários que não cuidam da limpeza das 

florestas e das faixas de segurança; 

4.9. treinar e formar agentes no setor relacionado com a proteção civil; 

4.10. sensibilizar e educar população em geral para a possibilidade de ocorrência de acidentes naturais; 

4.11. promover a generalização da autoproteção desenvolvendo competências, atitudes e comportamentos 

adequados em situações de emergência e promovendo hábitos de segurança (este medida assume 

particular importância nas escolas onde deverá ser intensificada a educação para a segurança). 

 

5. O conceito de resiliência é definido pelas Nações Unidas como a capacidade de uma comunidade absorver o 

stress de forças destrutivas através de um processo de resistência ou adaptação; conseguir manter as 

funções e estruturas básicas a funcionar (ou com a menor perturbação possível), durante o desastre e 

recuperar rapidamente as suas condições e modos de vida após o choque. Ora, sabendo-se que as 

vulnerabilidades das cidades são diversas, foi apresentada no debate uma campanha das Nações Unidas 

que visa criar CIDADES RESILIENTES – a campanha Making Cities Resilient: My City is Getting Ready. 

 

5.1. Pretende-se com esta campanha que as comunidades locais enfrentem o desastre e o fatalismo a ele 

associado e desenvolvam um conjunto de boas práticas que lhes permita resistir, adaptar-se e recuperar. A 

campanha tem implícita a ideia de pró-atividade propondo uma lista de dez passos essenciais para construir 

cidades resilientes, passos que podem e devem ser implementados pelos municípios. 

 

5.2. Foi assim apresentado o trabalho desenvolvido pelos municípios da Amadora, do Funchal e de Lisboa 

neste domínio e foi consensual que se trata duma importante experiência a alargar a muitos outros 

municípios devendo a ANMP promover a adesão dos seus associados à mesma. 

 

 

 

Coimbra, 20 de maio de 2013 


