REFLEXÃO SOBRE A ARTICULAÇÃO ENTRE PMEPC’S E PDM’S
REFLEXION ON THE ARTICULATION BEETWEN MUNICIPAL
EMERGENCY PLANS AND SPATIAL PLANS

NELSON MILEU1
MARIA ANDERSON2
1Centro

de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento
do Território, Universidade de Lisboa, Rua Branca Edmée Marques,
Edifício IGOT, 1600-276, Lisboa, Portugal.
nmileu@campus.ul.pt
2Instituto Superior de Educação e Ciências, Alameda das Linhas de
Torres, 179, 1750-142, Lisboa, Portugal. mariaanderson2@gmail.pt

❶ O TEMA

Constata-se, ao nível dos Planos de Emergência de Proteção
Civil, uma evolução no sentido de se tornarem essencialmente
operacionais, menos contextualizados no território que servem,
menos passíveis de serem participados.

• Este facto, poderá constituir uma oportunidade de evolução ,
uma melhoria de articulação.

❶ O TEMA
Avaliar as relações entre o setor da proteção civil e o território
em duas vertentes essenciais para a mitigação dos riscos:
• Ao nível do planeamento de emergência Que consequências
têm na elaboração dos planos de Emergência as obrigações
criadas pela Autoridade;
• Ao nível dos normativos legais em vigor Que consequências
têm as sucessivas reformas legais, em especial a partir de
2014, na área do Ordenamento do Território e da elaboração
dos Planos de Emergência.

❷ A ABORDAGEM

Avaliar as relações de concordância entre os setores proteção civil
e ordenamento do território.
Hipótese: A correlação entre os planos destas áreas seria feita
através da caracterização e representação dos riscos (dado que
esta temática é comum aos dois tipos de instrumentos de
planeamento municipal).
Procedeu-se
• à análise qualitativa dos planos de emergência de
proteção civil aprovados em 2016, e dos planos
diretores municipais;
• à análise comparativa dos diplomas legais em vigor.

❸ DADOS E METODOLOGIA

Os dados foram obtidos através das plataformas:
• Sistema de Informação de Planeamento de Emergência (SIPE)
plataforma informática da ANPC- planos de emergência de
proteção civil (PMEPC) ;
• Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) da
plataforma informática designada disponibilizada pela Direção
Geral do Território - planos de ordenamento territorial
(PDM);
Consulta da legislação em vigor em matéria de ordenamento do
território e de proteção civil (6 diplomas analisados).

❸ DADOS E METODOLOGIA
•

Dos 185 planos descarregados do SIPE, foram analisados 35,
correspondentes aos planos aprovados no ano de 2016.

❺ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO
ENTRE PMEPC´S E PDM´S
Trinta e cinco PMEPC’s aprovados em 2016:
 vinte e nove aprovados segundo no regime transitório (Regime
decorrente ainda da Resolução 25/2008);

 Seis planos encontram-se aprovados segundo a estrutura da
Resolução 30/2015.

❸ DADOS E METODOLOGIA

Para os PMEPC’s aprovados no regime transitório :
 Foi analisada a articulação dos PMEPC com o Ordenamento do
Território através do ponto 6 da Parte I dos PMEPC;
 Foram analisados os conteúdos em matéria de riscos;
 Os resultados foram confrontados com os PDM
correspondentes e classificada a existência de correlação ao
nível da representação ou consideração dos riscos.

❸ DADOS E METODOLOGIA

Para os PMEPC’s aprovados pela Resolução n.º 30/2015, de 7 de
maio de 2015:
 Foi analisada a articulação dos PMEPC com o Ordenamento do
Território através do ponto 3 da Parte I dos PMEC,
correspondente à tipificação dos riscos;
 Os resultados foram confrontados com os PDM
correspondentes e classificada a existência de correlação ao
nível da representação ou consideração dos riscos.

❺ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO
ENTRE PMEPC´S E PDM´S
Planos aprovados no Regime Transitório: A articulação entre os
dois instrumentos depende fundamentalmente da revisão do
PDM.
•

17% não considera a articulação entre o PMEPC e o PDM (Justificação:
carta de condicionantes em vigor (anterior PDM) encontra-se desatualizada
ou a abordagem à análise de riscos faz parte da revisão em curso do PDM);

•

83% considera a articulação entre o PMEPC e o PDM efetuada através das
condicionantes do PDM.
2 municípios com PDM publicado em Diário da República (Paredes de Coura e
Alvito) no ano de 2016.
Da análise da concordância entre o disposto no PMEPC e a forma como se efetivou a
articulação no PDM verifica-se que foram integrados no PDM apenas os riscos/perigos
que constituem obrigação legal (Áreas de risco de incêndio florestal (perigosidade);
Áreas percorridas por incêndios; Armazenamento de combustíveis e de materiais
explosivos ou perigosos e Zonas Inundáveis).

❺ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO
ENTRE PMEPC´S E PDM´S
Para os PMEPC´s aprovados segundo a estrutura da Resolução
30/2015:
Verifica-se que aligeiraram a componente de análise e
cartografia de risco. Esta opção pressupõe a necessidade:
• Da representação do risco no processo de planeamento de
emergência (para articular as áreas de risco com as áreas de
relevância operacional afetas à proteção civil);
• De articulação entre o ordenamento do território e a gestão de
emergência já que na revisão do PDM, está previsto
considerar, nas ações de ocupação do território, as
infraestruturas relevantes para a gestão de situações de
emergência.
Dois PMEPC´s apresentaram em anexo um relatório de riscos e a respetiva cartografia.

❺ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO
ENTRE PMEPC´S E PDM´S
• Relativamente aos PDM dos territórios correspondentes, dos
35 municípios que submeteram cartas de ordenamento, 4
municípios disponibilizam uma carta de riscos com intervenção
direta no ordenamento do território (Macedo de Cavaleiros,
Mirandela, Odivelas e Oeiras).

Este facto, demonstra a importância crescente que os municípios
dão à questão da delimitação das áreas perigosas e de risco,
para além das tradicionais obrigações legais associadas à
perigosidade dos incêndios florestais e das zonas ameaçadas por
cheias.

❺ANÁLISE DA ARTICULAÇÃO
ENTRE PMEPC´S E PDM´S
PONTOS FORTES
Articulação entre as leis de bases de Ordenamento do
Território e da Proteção Civil.
Articulação, dentro do normativo legal interno, tanto do
Ordenamento do Território como da proteção civil
No Ordenamento do Território a definição do modelo
territorial assente na identificação dos riscos.
O conjunto dos equipamentos, infraestruturas e sistemas
que asseguram a proteção civil e a prevenção e
minimização de riscos, é identificado nos programas e nos
planos territoriais.
Os planos territoriais delimitam as áreas perigosas e de
risco, identificam os elementos vulneráveis para cada risco
e estabelecem as regras e as medidas para a prevenção e
minimização de riscos
Nos PDM estão vertidas todas as condicionantes dos
planos em vigor naquele território.
OPORTUNIDADES
A dispensa de apresentação detalhada da
caracterização e representação dos riscos nos planos de
emergência de proteção civil
A possibilidade de criação de Mecanismo de Incentivos
para os planos intermunicipais e municipais nas situações
em que prossigam a finalidade de (...) Minimização de
riscos coletivos inerentes a acidentes graves ou a
catástrofes

PONTOS FRACOS
Falta de critérios para a existência de planos especiais de
emergência para áreas homogéneas de Risco.
A não concretização do plano sectorial de prevenção e
redução de risco (PSPRR).
Consideração dos riscos nos PDM’s de forma restrita às
obrigações legais.
Inexistência de orientações para elaboração dos
relatórios de riscos a constar nos PDM’s.

A componente de vulnerabilidade tem pouca expressão
no ordenamento do território.

As normas para elaboração dos planos de emergência só
preveem a articulação interna de planos.
AMEAÇAS
A não identificação das entidades responsáveis para
estabelecer a graduação dos níveis de perigosidade.
O RJIGT remete para a existência de um plano setorial
para a prevenção e minimização de riscos (que não
existe).
A não coincidência dos tempos de revisão dos IGT que
têm um tempo de vigência muito superior aos Planos de
Emergência.
A não consideração da cartografia de risco nos
PMEPC’s pode comprometer as melhores soluções de
planeamento de emergência.

❹ ANÁLISE COMPARATIVA
DOS NORMATIVOS LEGAIS
Principais resultados da análise comparativa dos diplomas
legais:
• Na área do OT, o novo RJIGT é dos diplomas legais o que define as
medidas mais concretas de articulação entre o território e a
proteção civil;
• No setor da proteção civil, as alterações introduzidas pela revogação
da Resolução n.º 25/2008 de 18 de julho, evoluiu no sentido
contrário à consideração dos riscos;
• Despacho n.º 15682/2012 de 10 de dezembro, Despacho conjunto
das Secretarias de Estado, diploma mais ambicioso em termos de
definir de forma clara a necessidade de conseguir uma perfeita
articulação, definindo um plano setorial (PSPRR) visando estabelecer
a obrigatoriedade da integração de cartografia de risco nos diversos
planos

❻ REFLEXÕES SOBRE O
PRESENTE E O FUTURO
Admitindo as limitações associadas à amostra, as reflexões
seguintes devem ser encaradas como um contributo para o
reforço das políticas de prevenção e redução de riscos coletivos,
como para uma maior eficiência na gestão do risco:
• Existe em geral uma boa articulação, ao nível da legislação do
setor da proteção civil e do ordenamento do território, tendo
vindo a afirmar-se a caracterização dos riscos nos PDM’s;
• Na elaboração de cartografia de risco nos IGT, verifica-se a
delimitação das áreas perigosas e de risco, indo de encontro ao
modelo de articulação vertical sugerido por Frias (2013: 106).

❻ REFLEXÕES SOBRE O
PRESENTE E O FUTURO
• A Oportunidade
No pressuposto de articulação do setor da proteção civil com os
instrumentos de gestão do território, os PMEPC, devem fazer um
esforço
• De caracterização e representação
(cartografia?)
das
infraestruturas
relevantes para a gestão de situações de
emergência com eventual indicação dos
estrangulamentos que condicionam a sua
operacionalidade (vulnerabilidades);
• Garantir que estes resultados tenham
consequências e sejam considerados nas
ações de ocupação do território.

