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II..  IInnttrroodduuççããoo  

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nordeste (PMEPCN) é um 

documento formal que define o modo de atuação dos vários organismos e entidades com 

responsabilidades em matéria de proteção civil, com a missão de minimizar a perda de 

vidas e bens, limitar os efeitos territoriais das situações de acidente e catástrofe e 

restabelecer com a prontidão possível as condições mínimas de normalidade. 

É uma ferramenta ao dispor do Serviço Municipal de Proteção Civil de Nordeste 

(SMPCN), Comissões e Agentes de Proteção Civil de âmbito Municipal e Regional, para 

unificar a coordenação dos trabalhos em caso de ativação do PMEPCN, de modo a 

desencadear com eficiência as operações de proteção civil, com vista a permitir uma 

unidade de prevenção, direção e controlo, a gestão dos meios e recursos mobilizáveis 

face a um acidente grave, catástrofe e calamidades, no sentido de minimizar e repor 

rapidamente as condições normais.  

O PMEPCN encontra-se em vigor desde 2005 e foi alvo de atualização em 2010, estando 

presentemente a decorrer um novo processo de revisão ao abrigo das diretrizes definidas 

pelo Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores (SRPCBA) e na Resolução 

n.º30/2015, de 7 de maio: "Diretiva relativa aos Critérios e Normas Técnicas para 

Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil". 

O documento referente à Revisão do PMEPCN obteve parecer favorável da CMPCN, na 

reunião tida no dia 14/09/2018, para efeitos de submissão a consulta pública das 

componentes não reservadas. 

O presente documento consiste no relatório do processo de consulta pública das 

componentes não reservadas da revisão do PMEPCN. 
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IIII..  HHiissttoorriiaall  ddoo  pprroocceessssoo  

Para os efeitos tidos por necessários, apresenta-se de seguida o historial referente à 

Revisão do PMEPCN: 

Data Ação 

2005 
Elaboração do PMEPCN, o qual obteve parecer favorável da CMN a 
21/02/2005 e da AMN a 24/02/2005 

2010 
Revisão do PMEPCN, o qual foi aprovado por despacho do Sr. 
Secretário Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos datado 
de 21/02/2011 e publicado em diário da República no dia 15/03/2011 

16/11/2011 Entrada em vigor da Revisão do PMEPCN 

2017 
Decisão do executivo da CMN no sentido de Dr. Paulo Maciel Amaral 
proceder à revisão do PMEPCN 

2017/2018 Elaboração da revisão do PMEPCN  

14/09/2018 
Reunião preliminar da CMPCN para acompanhamento dos trabalhos 
de revisão do PMEPCN: decisão submeter o plano a consulta 
pública, mediante algumas retificações preliminares 

De 20/09/2018 a 
24/09/2018 

Realização do Exercício TOURO18, organizado e dirigido pelo 
SRPCBA, no qual foi testada a operacionalidade do PMEPCN, tendo 
a CMPCN notado a necessidade de retificar alguns conteúdos para 
melhorar a eficácia do plano 

Set/Out/2018 
Foram efetuadas as retificações ao PMEPCN referidas na reunião do 
dia 14/09/2018 e decorrentes da realização do exercício TOURO18 

29/10/2018 

Conforme determinação da CMPCN, foi dado conhecimento à 
CMPCN sobre a versão do PMEPCN retificada de acordo com as 
orientações emanadas na reunião de 14/09/2018 e no exercício 
TOURO18 

29/10/2018 
Reunião de Câmara: deliberação no sentido de submeter a consulta 
pública os conteúdos não reservados da proposta de revisão do 
PMEPCN por 30 dias 

30/10/2018 Emissão do Edital de consulta pública  

30/10/2018 
Afixação do Edital de consulta pública nos locais de estilo e no 
Website da CMN 

15/11/2018 
Publicitação da documentação da consulta pública (componentes não 
reservadas) no Website da CMN 

15/11/2018 
Publicação em Diário da República do Edital n.º 1100/2018, de 
15/11/2018, referente à consulta pública dos conteúdos não 
reservados da proposta de revisão do PMEPCN 

15/11/2018 a 
27/12/2018 

Decurso da consulta pública dos conteúdos não reservados da 
proposta de revisão do PMEPCN 
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IIIIII..  CCoommppoossiiççããoo  ddoo  PPMMEEPPCCNN  

A composição do PMEPCN respeita o disposto no artigo 5º da Resolução n.º 30/2015, de 

7 de maio (Diretiva relativa aos Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração e 

Operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil). 

A elaboração do PMEPCN teve ainda em consideração o Caderno Técnico PROCIV n.º3: 

"Manual de apoio à elaboração e operacionalização de Planos de Emergência de 

Proteção Civil", com as adaptações decorrentes da estrutura operacional da proteção civil 

Regional, conforme determinado pelo SRPCBA. 

IIVV..  AAcceessssoo  ppúúbblliiccoo  

1. Proteção de dados e conteúdos reservados 

Conforme referido no artigo 6º da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio (Diretiva relativa 

aos Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de 

Emergência de Proteção Civil), o PMECN é um documento "de carácter público, 

executando-se o inventário de meios e recursos e a lista de contactos, cujo conteúdo é 

reservado". 
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Por outro lado, para efeitos de cumprimento do disposto no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD), foram considerados como reservados os conteúdos do 

PMEPCN contendo nomes, moradas, emails e outros contactos das pessoas integradas 

na proteção civil do Nordeste, estando devidamente assinalados no documento posto a 

consulta pública como "Conteúdos reservados": 

   

Ainda para efeitos do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 

foram implementados procedimentos de segurança que visam preservar a privacidade 

dos dados contidos no plano e nos documentos da proteção civil do Nordeste, ao mesmo 

tempo que garantem a prossecução do interesse público e a eficácia dos trabalhos de 

proteção civil. 
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2. Divulgação online 

Para efeitos do disposto no n.º2 do artigo 6º da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio, a 

CMN disponibiliza as componentes não reservadas do PMEPCN no Website do 

município: https://cmnordeste.pt/municipio/protecao-civil/plano-municipal-de-emergencia/  

 

VV..  CCoonnssuullttaa  ppúúbblliiccaa  

1. De acordo com o disposto no n.º8 do artigo 7º, conjugado com o disposto no n.º4 do 

artigo 9º da Resolução n.º 30/2015, de 7 de maio (Diretiva relativa aos Critérios e 

Normas Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos de Emergência de 

Proteção Civil), a revisão do PMEPCN "inclui uma fase de consulta pública das suas 

componentes não reservadas por um prazo não inferior a 30 dias, promovida pela 

entidade responsável pela elaboração do plano, a qual estabelece a forma e os meios 

de participação". 

2. A CMPCN analisou o documento e, na reunião do dia 14/09/2018, concordou com a 

sujeição a consulta pública das componentes não reservadas do plano mediante a 

realização prévia de algumas retificações consideradas pertinentes. 

https://cmnordeste.pt/municipio/protecao-civil/plano-municipal-de-emergencia/
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3. A CMPCN considerou também que a realização do exercício TOURO18 seria uma boa 

oportunidade para testar os procedimentos previstos no plano, de onde resultaram 

algumas retificações ao PMEPCN para melhorar a sua eficácia. 

4. De seguida, o plano foi submetido à reunião de Câmara no dia 29/10/2019, cuja deliberação 

foi no sentido de remeter as componentes não reservadas do PMEPCN a consulta pública 

por um período de 30 dias, estabelecendo a forma e os meios de participação. 

5. O edital referente à consulta pública das componentes não reservadas do PMEPCN foi 

emitido a 30/10/2018, o qual foi devidamente anunciado nos locais de estilo e no 

Website da CMN, estando disponível através do seguinte link: 

https://cmnordeste.pt/municipio/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/Edital-Consulta-

P%C3%BAblica-Plano-Municipal-de-Emerg%C3%AAncia-de-

Prote%C3%A7%C3%A3o-Civil-de-Nordeste.pdf  

 

https://cmnordeste.pt/municipio/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/Edital-Consulta-P%C3%BAblica-Plano-Municipal-de-Emerg%C3%AAncia-de-Prote%C3%A7%C3%A3o-Civil-de-Nordeste.pdf
https://cmnordeste.pt/municipio/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/Edital-Consulta-P%C3%BAblica-Plano-Municipal-de-Emerg%C3%AAncia-de-Prote%C3%A7%C3%A3o-Civil-de-Nordeste.pdf
https://cmnordeste.pt/municipio/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/Edital-Consulta-P%C3%BAblica-Plano-Municipal-de-Emerg%C3%AAncia-de-Prote%C3%A7%C3%A3o-Civil-de-Nordeste.pdf
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6. Posteriormente, o edital foi publicado em Diário da República através do Edital n.º 

1100/2018, de 15 de novembro, conforme se demonstra de seguida: 

 

7. Os conteúdos foram disponibilizados para consulta dos interessados na secção de 

expediente da CMN e através do website da CMN, conforme comprovativo que se 

segue e acessível pelo link: https://cmnordeste.pt/municipio/protecao-civil/plano-

municipal-de-emergencia/  

https://cmnordeste.pt/municipio/protecao-civil/plano-municipal-de-emergencia/
https://cmnordeste.pt/municipio/protecao-civil/plano-municipal-de-emergencia/
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8. No seguimento dos trâmites acima mencionados, a consulta pública das 

componentes não reservadas da revisão do PMEPCN decorreu entre os dias 

15/11/2018 a 27/12/2018 (durante 30 dias úteis). 

9. Durante o período de consulta pública não foram recebidas na CMN quaisquer 

opiniões, sugestões ou comentários referentes aos conteúdos do PMEPCN sujeitos a 

consulta pública. 

10. Por esse motivo, o PMEPCN não sofrerá qualquer alteração na sequência da 

consulta pública. 

11. O relatório de consulta pública das componentes não reservadas do PMECPN 

consubstancia-se no presente documento, o qual deve ser dado a conhecer à 

CMPCN e disponibilizado para consulta no website da CMN. 
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FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  

 

Título: Relatório: consulta pública das componentes não reservadas da revisão do Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil de Nordeste, 2019 

Edição: Câmara Municipal de Nordeste 

Autoria da Revisão do PMEPCN: Paulo Maciel Amaral 

Local: Vila de Nordeste  

Data: 10 de janeiro de 2019 

O Técnico Superior da  

Câmara Municipal de Nordeste 

___________________ 

(Mafalda Vicente, Arq.ª) 


