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Priority for Action 1
Ensure that disaster reduction is a national and local priority with a strong institutional
basis for implementation

 

Core Indicator 1.1
National policy and legal framework for disaster risk reduction exists with
decentralized responsibilities and capacities at all levels.
  

How well are local organizations (including local government)
equipped with capacities (knowledge, experience, official mandate)
for disaster risk reduction and climate change adaptation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

As organizações locais estão capacitadas para promover a redução de risco de
desastre. O municipio da Amadora, através da Campanha Amadora Resiliente, tem
promovido e estimulado diversas competências junto das diversas organizações
locais (ações de formação e sensibilização, apoio técnico na elaboração de planos de
segurança) para que as próprias possam estar melhor preparadas e alertadas para os
riscos existentes no território. Tem sido feitos vários exercicios para testar e melhorar
as capacidades das instituições. Existem algumas limitações financeiras para
melhorar as capacidades operacionais e técnicas de alguns organismos, como por
exemplo, bombeiros, cruz vermelha e proteção civil.  

Reference documents:
> Portfólio (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/075c4cf9
e46f14578f4397e16a2b3f4e

  

To what extent do partnerships exist between communities, private
sector and local authorities to reduce risk?

Level of Progress achieved: 5
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Description of Progress & Achievements:

Tem sido uma aposta da Campanha Amadora Resiliente promover parcerias.
Atualmente contamos com mais de 40 parceiros/stakeholders que tem dinamizado
diversas atividades ao nível da redução do risco de desastre. As parcerias existentes
permitem às instituições reduzir o risco das suas instalações, sensibilizar os seus
funcionários e utilizadores e uma participação ativa nas iniciativas da campanha.
Conseguimos promover parcerias junto da comunidade escolar, instituições
particulares de solidariedade social, juntas de freguesia, forças de segurança,
agentes de proteção civil, organizações não governamentais, universidades, espaços
comercais e comunicação social. Igualmente importante tem sido a colaboração
existente entre os diversos serviços municipais e o seu compromisso com a
Campanha Local Amadora Resiliente, o que tem garantido alcançar diversos
compromissos.  

Reference documents:
> Parcerias (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/27ab057
e636a0abfa55abc0e508a736a

Core Indicator 1.2
Dedicated and adequate resources are available to implement disaster risk reduction
plans and activities at all administrative levels.
  

How far does the local government have access to adequate
financial resources to carry out risk reduction activities?

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

São poucos os recursos financeiros adequados para realizar as atividades de
redução de risco. Os únicos recursos financeiros de que dispomos é do Serviço
Municipal de Proteção Civil, que coordena a Campanha Local Amadora Resiliente, e
que consegue financiar algumas atividades, através do seu orçamento próprio. É de
destacar que a maioria das atividades de redução de risco se realizam numa base de
voluntariado, dedicação e empenho da Equipa da Campanha Local e dos vários
parceiros.  
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To what degree does the local government allocate sufficient
financial resources to carry out DRR activities, including effective
disaster response and recovery?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Existe o Fundo de Emergência Municipal, criado pelo governo nacional, para apoiar
os municipios na recuperação económica de um desastre. De resto, são poucos os
recursos financeiros que o governo local aloca diretamente para realizar atividades de
redução de risco de desastre. As restrições orçamentais que abrangem o país e o
municipio (assistência financeira - TROIKA) tem contribuido para existirem poucos
meios financeiros disponíveis.  

Core Indicator 1.3
Community participation and decentralization are ensured through the delegation of
authority and resources to local levels.
  

How much does the local government support vulnerable local
communities (particularly women, elderly, infirmed, children) to
actively participate in risk reduction decision-making, policy making,
planning and implementation processes?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

A aposta da Campanha Local Amadora Resiliente, desde 2010, tem sido a
comunidade escolar, onde temos tido os melhores resultados, no que respeita à
colaboração e cooperação. No entanto, no último ano conseguimos envolver os
idosos e os incapacitados. Temos estimulado que os diversos segmentos da
população participem ativamente nos processos da redução do risco de desastre. A
realização de workshops, ações de sensibilização e reuniões de trabalho tem
permitido à comunidade ter o contacto com os fenómenos que ocorrem no municipio
e perceberem qual o seu papel na redução do risco de desastre. Temos privilegiado o
papel do cidadão, como o mais importante para reduzir o número de desastre no
municipio.  

Reference documents:
> Inundações Prevenção (2013) 
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http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/5ae6303
3da972dabecced97e212f498b
> Ano Hidrológico Recomendações (2012-2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/619c057
0b1c04cd3426085a383cafb62

  

To what extent does the local government provide training in risk
reduction for local officials and community leaders?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

A Campanha Local Amadora Resiliente tem ministrado diversa formação a chefias
das autoridades locais assim como lideres comunitários. Desde formação sobre
planos de segurança a workshops sobre o tema risco, desastre e resiliência, tem sido
variada a oferta das ações de sensibilização. Todos os anos, com um média de 3 em
3 meses, damos formação teórico prática sobre redução do risco de desastre a todos
os parceiros da Campanha.  

Reference documents:
> Formação Planos de Segurança (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/ad4ccc7
6a482d6963cf3da7677453378

  

How regularly does the local government conduct awareness-
building or education programs on DRR and disaster preparedness
for local communities?

Level of Progress achieved: 5

Programs include cultural diversity issues Yes

Programs are sensitive to gender
perspectives

Yes

Description of Progress & Achievements:
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Todos os anos organizamos mais de 250 ações na comunidade escolar, o que
representa mais de 3000 alunos envolvidos nas temáticas da redução do risco de
desastre. Temos todos os anos 2 programas sobre riscos e desastres para os vários
níveis de ensino. De outubro a maio levamos às escolas do municipio diversas
iniciativas e ações de modo a garantir a consciencialização de todos os alunos.
Contamos atualmente com 4 núcleos de proteção civil escolar.  

Reference documents:
> Clube Proteção Civil (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/ed48793
6fca41d91e9106eac0895b41b
> Redução Riscos (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/be9ca93
11414a5682866001a9b187f5b
> Fichas Pedagógicas (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/8d3d135
7e96a141b8e89b161dc774a47
> Formação 2005-2010 (2005-2010) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/0999922
b10dcd1d50ae7bf662ee1910b
> Formação 2010-2015 (2010-2015) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/ccb255d
a5d69e61b4f86dd59c3f6aca7
> Risco e Desastre (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/ad7f985
9154feb24d6a16a74d31e0aa4
> Riscos Laboratório (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/5f19ffe2f
1b27b4672e5f7ff2a51af5c
> Risco vs Urbanismo (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/8983dcd
c28c8c330a0fcd03bdc2198df
> Risco Sismico (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/0f46fe67
7ed856f99805fd8ec9236575
> Questionário à população (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/9d8f603
b6ac6aeab2c10c00d15979c89

Reference links:
> Formação Escolas 2011-2012 
http://www.youtube.com/watch?v=9Rt28vqLL0c
> Amadora Educa 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=SmnKnVsYxas
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Core Indicator 1.4
A national multi-sectoral platform for disaster risk reduction is functioning.
  

To what extent does the local government participate in the national
DRR planning?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

A Campanha Local Amadora Resiliente, apesar de ser um exemplo nacional e uma
referência internacional tem participado pouco no planeamento nacional da redução
do risco de desastre. Essa limitação deve-se sobretudo pela falta de ligação entre o
nacional e o local. É necessário a entidade nacional com competência na redução do
risco de desastre, ter uma atitude mais proátiva e dialogar mais com o nivel local, de
forma a estabelecer parcerias e cooperação com o municipios. Por exemplo, a
conferência que anualmente o municipio da Amadora organiza sobre o Dia
Internacional para a Redução de Desastres Naturais, é já uma referência nacional.  

Reference links:
> Dia Internacional para a Redução de Desastres 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=rVHzNefAAJ0
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Priority for Action 2
Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning

 

Core Indicator 2.1
National and local risk assessments based on hazard data and vulnerability
information are available and include risk.
  

To what degree does the local government conducted thorough
disaster risk assessments for key vulnerable development sectors in
your local authority?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

O municipio da Amadora, através da Campanha Local Amadora Resiliente, conseguiu
elaborar um conjunto estudos técnicos, com os parceiros universitários, sobre riscos e
vulnerabilidades existentes no municipio. Os estudos desenvolvidos tem permitido
perceber quais as áreas criticas e as vulnerabilidades existentes, de forma a garantir
uma não ocupação dessas áreas. Destaque para a publicação Histórico de
Ocorrências no Municipio da Amadora 2000-2010, onde se conseguiu analisar os
desastres que ocorreram no passado e perceber que impatos tiveram no municipio.
Foram ainda feitos a Análise do Risco Sismico e a Carta das Zonas Inundáveis.  

Reference documents:
> Risco Sismico (2010) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/77a2b75
73a53becb7ba74e3b166bc2bf
> Carta das Zonas Inundáveis (2011) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/85cd9b8
1662a9d1cdea8dc3e5b09949e
> Dados Meteorológicos Amadora (2011) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/c1d6eb5
a43d6092a1df9fc6bb5c2ce54
> Acidentes Rodoviários (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/38bf254
4f0bde18e6a3fc3bc13e2409d
> Movimentos de Terreno (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/c5cd388
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279f080fe8da4be34767bdf1c
> Incêndios Urbanos (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/572fdfd4
96ec32968f94ab3cb3ca9991
> Incêndios Florestais (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/8ca71c4
3b5afc4556212b61951ad7709
> Inundações (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/8318aa1
1ef077383ba5f553817999775
> Fugas de Gás (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/348bd74
9ca9ee5f03b04b8a2f0befc79

  

To what extent are these risk assessments regularly updated, e.g.
annually or on a bi-annual basis?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Os estudos técnicos (avaliação de risco) são atualizadas de dois em dois anos
(bianual) de forma a garantir a atualização de todas as bases de dados. Essa
atualização tem contado com a ajuda preciosa de todos os parceiros da Campanha
Local Amadora Resiliente. Atualmente está em revisão o plano municipal de
emergência que irá atualizar toda a cartografia de risco.  

Reference documents:
> Plano Municipal de Emergência (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/dea4e20
01750c937ad310c6797cf674c

  

How well are disaster risk assessments incorporated into all relevant
local development planning on a consistent basis?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:
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As avaliações de risco de desastres só começaram a ser elaboradas a partir de 2010.
Como tal, só a partir desse ano é que foram consideradas nos planos de
desenvolvimento local. Destaque para o Plano Diretor Municipal, que irá ser revisto
brevemente, e irá ter um capitulo só dedicado a análise de risco. Os planos de
pormenor e planos de urbanização já contemplam análise dos riscos que importa
considerar tendo em conta o que se vai construir e os elementos que vão ser
expostos.  

  

To what extent have local schools, hospitals and health facilities
received special attention for "all hazard" risk assessments in your
local authority?

Level of Progress achieved: 4

Schools Yes

Hospitals/ health facilities No

Description of Progress & Achievements:

As escolas tem tido um acompanhamento permanente por parte da Campanha Local
Amadora Resiliente. Tem existido uma análise constante dos riscos existentes na
escola e tem sido feito um esforço notável no que respeita aos seus planos de
segurança. Elaboramos uma publicação para que os responsáveis das escolas façam
constantes atualizações dos procedimentos segurança e do risco nas suas
instalações.  

Reference documents:
> Medidas Preventivas Escolas (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/550b204
28c9b32ac84a7a0c575960ce5

  

How safe are all main schools, hospitals and health facilities from
disasters so that they have the ability to remain operational during
emergencies?

Level of Progress achieved: 3
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Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

As escolas, hospitais e unidades de saúde são espaços fundamentais para receber
população numa situação de emergência. Como tal, existe uma articulação
permanente entre a Campanha Local Amadora Resiliente e todas estas unidades.
Existem vistorias periodicas por parte do municipio e por parte de entidades
governamentais (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) que avaliam o estado das
infra-estruturas e o nível de segurança.  

Core Indicator 2.2
Systems are in place to monitor, archive and disseminate data on key hazards and
vulnerabilities.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 2.3
Early warning systems are in place for all major hazards, with outreach to
communities.
  

To what extent are early warning centres established, adequately
staffed (or on-call personnel) and well resourced (power back ups,
equipment redundancy etc) at all times?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Aquando a emissão de avisos e alertas, é dada a indicação a todas as entidades de
socorro e emergência para reforçarem o seu contingente e aumentarem o grau de
prontidão. Quanto maior for o nível da ameaça mais recursos se alocam para uma
possível intervenção. No passado, já existiram alguns desastres que demonstraram
que não tinhamos o recursos materiais e humanos suficiente, o que serviu para
aprendermos e melhorarmos alguns aspetos relacionados com os equipamentos a
adquirir e o pessoal a ter de prevenção.  
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How much do warning systems allow for adequate community
participation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Os avisos e alertas à população são feitos atraves de mailing list e publicação da
informação nas redes sociais e meios de comunicação social. O objetivo da emissão
de aviso e alerta à população é que esta tenha acesso o mais rápido possível à
informação para que possa preparar-se adequadamente. Para os lideres e
responsáveis municipais é enviado um e-mail e um sms para o telemóvel, sobre os
avisos e alertas emitidos, para que possam estar de prevenção premanentemente.  

Reference documents:
> Avisos e Alertas (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/1bf502b
835ee007957e558cbb1959ecb

Core Indicator 2.4
National and local risk assessments take account of regional/trans-boundary risks,
with a view to regional cooperation on risk reduction.
  

How well are local government risk assessments linked to, and
supportive of, risk assessments from neighbouring local authorities
and state or provincial government risk management plans?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

As análises do risco no municipio da Amadora são sempre feitas tendo em conta as
metodologias e cadernos técnicos nacionais, elaborados pela Autoridade Nacional de
Proteção Civil, e as diretizes comunitárias. As análises de risco efetuadas têm
também em conta a envolvente onde o municipio se insere (Área Metropolitana de
Lisboa).  
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Reference documents:
> Sismicidade Histórica (2010) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/fbfe09ef
251ad45dc509c7b26134e0f3
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Priority for Action 3
Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at
all levels

 

Core Indicator 3.1
Relevant information on disasters is available and accessible at all levels, to all
stakeholders (through networks, development of information sharing systems, etc).
  

How regularly does the local government communicate to the
community, information on local hazard trends and risk reduction
measures (e.g. using a Risk Communications Plan) including early
warnings of likely hazard impact?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

O municipio, através da Campanha Local Amadora Resiliente, transmite 3 em 3 dias,
ou sempre que se justifique um comunicado técnicio-operacional à comunidade a dar
conta das ameaças e dos riscos iminentes que podem ocorrer. O comunicado é
enviado para uma mailing list, redes sociais e orgãos de comunicação social do
municipio. A acompanhar os comunicados técnicos vão sempre um conjunto de
recomendações, efeitos expectáveis e medidas de auto-proteção.  

Reference documents:
> Comunicado Técnico Operacional (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/7dff6ac6
7c71c02e916302abc0ee5d31
> Inundações (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/5cfa02f9
154d8220d0a911d6ca82ddb5
> Tempo Frio (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/66bbaf0
0db5e8dd5bc97b3642ec84aa3

Core Indicator 3.2
School curricula, education material and relevant trainings include disaster risk
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reduction and recovery concepts and practices.
  

To what degree do local schools and colleges include courses,
education or training in disaster risk reduction (including climate
related risks) as part of the education curriculum?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

As escolas possuem já nos seus planos curriculares alguns capitulos sobre riscos,
desastre e alterações climáticas. Para colmatar algumas lacunas no que respeita ao
planos curriculares, a Campanha Local Amadora Resiliente tem ministrado nas
escolas diversas ações de formação sobre os riscos existentes no municipio e as
medidas de autoproteção a adotar. O mesmo tem sido feito para o tema alterações
climáticas.  

Reference documents:
> Alterações Climáticas (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/8f4b140
8887128180d7d90794ba908a2

Core Indicator 3.3
Research methods and tools for multi-risk assessments and cost benefit analysis are
developed and strengthened.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 3.4
Countrywide public awareness strategy exists to stimulate a culture of disaster
resilience, with outreach to urban and rural communities.

-- No questions related to local context --
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Priority for Action 4
Reduce the underlying risk factors

 

Core Indicator 4.1
Disaster risk reduction is an integral objective of environment related policies and
plans, including for land use, natural resource management and adaptation to climate
change.
  

How well integrated are local government DRR policies, strategies
and implementation plans with existing environmental development
and natural resource management plans?

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

Ainda não existe uma perfeita articulação entre as politicas de redução de risco de
desastre e o desenvolvimento ambiental. No entanto tem sido desenvolvidos vários
esforços para que o risco de desastre seja tido em conta no planeamento ambiental e
sustentável do municipio.  

  

How far do land use policies and planning regulations for housing
and development infrastructure take current and projected disaster
risk (including climate related risks) into account?

Level of Progress achieved: 3

Housing Yes

Communication Yes

Transportation Yes

Energy Yes
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Description of Progress & Achievements:

Os diversos regulamentos de construção e as politicas de ordenamento do território
tem em conta a redução do risco de desastre. Existem diversas sanções para quem
ocupa zonas sensíveis e de alto risco (ex.: zonas inundáveis). Todas as construções
públicas tem que submeter projeto ao municipio, que só os aprova se tiverem em
conta o risco de desastre. Apesar da legislação existente, existem algumas lacunas
no que respeita à fiscalização e monitorização das obras públicas.  

  

How well are risk-sensitive land use regulations and building codes,
health and safety codes enforced across all development zones and
building types?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

É obrigatório por lei, cumprir os regulamentos de uso e ocupação do solo em áreas
de risco, assim como cumprir com todos os códigos de construção, de segurança e
de saúde. Cabe ao municipio fiscalizar a aplicação da lei e têm-o feito ao longo dos
últimos anos, facto que tem sido reforçado com a dinâmica da Campanha Local
Amadora Resiliente.  

  

How strong are existing regulations (e.g. land use plans, building
codes etc) to support disaster risk reduction in your local authority?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Deveriam ser feitos mais alguns esforços para apoiar a redução de risco de desastre.
A legislação nacional, apesar de ser bastante clara e exigente do ponto de vista
estrutural, muitas vezes esquecesse das especificidades dos municipios e de cobrir
alguns riscos naturais e tecnológicos a que as infra-estruturas estão sujeitas.  

  

To what degree does the local government support the restoration,
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protection and sustainable management of ecosystems services?

Level of Progress achieved: 3

Forests Yes

Coastal zones No

Wetlands No

Water resources Yes

River basins Yes

Fisheries No

Description of Progress & Achievements:

O municipio conta com pouca mancha florestal, mas a que existe está salvaguarda
pela proteção de entidades privadas. Os recursos hidricos e as bacias fluviais tem
sido alvo de alguma atenção devido ao facto de terem um relacionamento direto com
a ocorrência de inundações urbanas. O municipio tem criado buffers de proteção e
dinamizado parques urbanos para diminuir o impato das inundações no espaço
urbano.  

Reference links:
> Ecoespaço 
http://www.cm-amadora.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=28722&WMCM_RootM
enuId=27526&WMCM_MenuId=31233

  

How much do civil society organizations and citizens participate in
the restoration, protection and sustainable management of
ecosystems services?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

O municipio tem um departamento de ambiente, que é parceiro da Campanha
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Amadora Resiliente, e que tem implementado um programa de educação ambiental
nas escolas. Além disso, promove um conjunto de iniciativas ambientais e
sustentáveis, como workshops sobre alterações climáticas, reciclagem, compostagem
e preservação dos ecossistemas. Todas as iniciativas contam com apoios e
envolvimento de entidades privadas (ValorSul e SMAS), que financiam algumas
atividades, e com um enorme adesão da comunidade. Destaque para o facto de o
municipio ter aderido ao projeto europeu ECOXXI  

Reference documents:
> Programa Ambiental (2012-2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/7b08ca3
2a87b841eb66ef0ff441863de

  

How much does the private sector participate in the implementation
of environmental and ecosystems management plans in your local
authority?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

O setor privado tem financiado a implementação de parques urbanos no municipio,
como são exemplo disso o Parque Aventura e o Parque Urbano Rio da Costa. Em
grande parte das obras de conservação e implantação de planos de gestão
ambiental, o setor privado comparticipa em mais de 50%.  

Reference documents:
> Parque Urbano Rio da Costa (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/e4893ab
235248f3a3ac5d0bb51ebf7aa
> Parque Aventura (2010) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/f9cba93
5dc57ee3ead2f292cd14d3c3c

Core Indicator 4.2
Social development policies and plans are being implemented to reduce the
vulnerability of populations most at risk.
  

What is the scope of financial services (e.g. saving and credit
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schemes, macro and micro-insurance) available to vulnerable and
marginalised households for pre- disaster times?

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

Os resultados são muito poucos mesta matéria e não há sinais de planeamento ou de
medidas para melhorar a situação.  

  

To what extent are micro finance, cash aid, soft loans, lone
guarantees etc available to affected households after disasters to
restart livelihoods?

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

Os resultados são muito poucos mesta matéria e não há sinais de planeamento ou de
medidas para melhorar a situação.  

Core Indicator 4.3
Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to
reduce the vulnerability of economic activities.
  

How well established are economic incentives for investing in
disaster risk reduction for households and businesses (e.g. reduced
insurance premiums for households, tax holidays for businesses)?

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

Os resultados são muito poucos mesta matéria e não há sinais de planeamento ou de
medidas para melhorar a situação.  
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To what extent do local business associations, such as chambers of
commerce and similar, support efforts of small enterprises for
business continuity during and after disasters?

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

Os resultados são muito poucos mesta matéria e não há sinais de planeamento ou de
medidas para melhorar a situação.  

Core Indicator 4.4
Planning and management of human settlements incorporate disaster risk reduction
elements, including enforcement of building codes.
  

How adequately are critical public facilities and infrastructure
located in high risk areas assessed for all hazard risks and safety?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Grande parte dos equipamentos públicos e infra-estruturas críticas estão localizadas
em áreas de baixo-médio risco. Tem existido a preocupação de localizar todas as
instalações referidas em áreas que não sejam afetadas por grandes desastres. Além
disso, os equipamentos públicos que se localizaram em zonas de risco acrescido,
foram obrigados por lei a implementar medidas preventivas de modo a garantir a
segurança das instalações e dos seus utilizadores.  

  

How adequate are the measures that are being undertaken to protect
critical public facilities and infrastructure from damage during
disasters?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:
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O municipio, através da Campanha Local Amadora Resiliente, tem promovido
medidas de autoproteção, nas instalações públicas e infra-estruturas críticas. A
Campanha Local Amadora Resiliente, tem dado apoio técnico a todos os
parceiros/stakeholders para melhorarem as suas instalações no que respeita a
procedimentos de segurança.  

Core Indicator 4.5
Disaster risk reduction measures are integrated into post disaster recovery and
rehabilitation processes.
  

How well are disaster risk reduction measures integrated into post-
disaster recovery and rehabilitation activities (i.e. build back better,
livelihoods rehabilitation)?

Level of Progress achieved: 1

Description of Progress & Achievements:

Os resultados a este nível são poucos e há poucos sinais de planeamento ou de
medidas para melhorar a situação.  

Core Indicator 4.6
Procedures are in place to assess the disaster risk impacts of major development
projects, especially infrastructure.
  

To what degree do local government or other levels of government
have special programs in place to regularly assess schools,
hospitals and health facilities for maintenance, compliance with
building codes, general safety, weather-related risks etc.?

Level of Progress achieved: 3

Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

Existe um conjunto de legislação nacional (Regulamento Juridicio de Segurança
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contra Incêndios em Edficios) que é obrigatório todas as infra-estruturas cumprirem. A
legislação referida pretende garantir a segurança e a manutenção das escolas,
hospitais e unidades de saúde, de forma a reduzir os diversos riscos a que possam
estar expostos. A Campanha Local Amadora Resiliente, juntamente com todos os
parceiros tem promovido a aplicação desse legislação, sugerindo melhoramentos e
alterações a algumas infra-estruturas.  
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Priority for Action 5
Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels

 

Core Indicator 5.1
Strong policy, technical and institutional capacities and mechanisms for disaster risk
management, with a disaster risk reduction perspective are in place.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 5.2
Disaster preparedness plans and contingency plans are in place at all administrative
levels, and regular training drills and rehearsals are held to test and develop disaster
response programmes.
  

How regularly are training drills and rehearsal carried out with the
participation of relevant government, non-governmental, local
leaders and volunteers?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Os exercicios de evacuação e os simulacros são realizados à escala municipal são
feitos de 3 em 3 anos. No entanto, as diversas organizações realizam individualmente
exercicios anuais para testar os seus procedimentos de emergência. Por outro lado,
os agentes de proteção civil (bombeiros, cruz vermelha, policia) organizam diversos
exercicios e treinos durante o ano.  

  

How available are key resources for effective response, such as
emergency supplies, emergency shelters, identified evacuation
routes and contingency plans at all times?
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Level of Progress achieved: 3

Stockpiles of relief supplies Yes

Emergency shelters Yes

Safe evacuation routes identified Yes

Contingency plan or community disaster
preparedness plan for all major hazards

Yes

Description of Progress & Achievements:

Neste momento o município está a elaborar o plano municipal de emergência e os
planos de contingência para as ondas de calor e ondas de frio, onde irão constar
todos os recursos fundamentais numa situação de emergência. Apesar disso, todos
os anos é feito um levantamento tático e operacional, onde o municipio atualiza as
suas bases de dados em relação aos meios e recursos de que dispõe e o seu grau de
prontidão. Estes levantamentos anuais tem sido importantes para perceber as
debilidades existentes do ponto de vista do planeamento de emergência.  

Reference documents:
> Meios e Recursos Amadora (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/73cdac0
9836439688e0c3626d39d3ef3

  

To what extent does the local government have an emergency
operations centre (EOC) and/or an emergency communication
system?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Não existe um centro de operações de emergência permanente. Existe sim, um
centro de comando que se localiza nos Bombeiros Voluntários da Amadora, que
quando necessário recebe todas as entidades para gerir uma situação de
emergência. É utilizada a Rede Estratégica da Proteção Civil ou o sistema de
comunicação SIRESP para comunicar com todas os agentes de proteção civil e com
as autoridades distritais e nacionais.  
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How aware are citizens of evacuation plans or drills for evacuations
when necessary?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

A Campanha Local Amadora Resiliente tem promovido a cultura do exercicio e
simulacro de modo a que a população esteja consciente de que é necessário estar
sempre preparado. A população tem sido permanentemente envolvida nos simulacros
e evacuações realizadas em instituições e no municipio.  

Reference documents:
> Plano Familiar Emergência (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/f6a7f05c
0ce5e5afef8844fc47a2b4a5

  

To what degree does the Contingency Plan (or similar plan) include
an outline strategy for post disaster recovery and reconstruction,
including needs assessments and livelihoods rehabilitation?

Level of Progress achieved: 2

Description of Progress & Achievements:

O plano municipal de emergência e os planos de contingência que estão a ser
elaborados, segundo orientações técnicas nacionais, apresentam poucas indicações
sobre os processos de recuperação, reabilitação e meios de subsistência. O
municipio, tem feito alguns esforços, através dos seus parceiros, para avaliar as
necessidades de reabilitação caso aconteça um desastre de grandes dimensões.  

  

How far are regular disaster preparedness drills undertaken in
schools, hospitals and health facilities?

Level of Progress achieved: 4
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Schools Yes

Hospitals/ health facilities Yes

Description of Progress & Achievements:

São efetuados com bastante regularidade exercicios de evacuação assim como
simulacros para testar as infra-estruturas e capacidade de reação das pessoas. São
feitos todos os anos exercicios, que grande parte das vezes são acompanhados pela
Campanha Local Amadora Resiliente.  

Core Indicator 5.3
Financial reserves and contingency mechanisms are in place to support effective
response and recovery when required.
  

To what degree do local institutions have access to financial
reserves to support effective disaster response and early recovery?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

A grande maioria das instituições não tem reservas financeiras para providenciar uma
resposta rápida e efetiva a uma situação de desastre. Essas questões estão
aparentemente salvaguardadas com a existência dos seguros multiriscos que cada
instituição tem e que pode recorrer em situação de catástrofe ou desastre.  

  

How much access does the local government have to resources and
expertise to assist victims of psycho-social (psychological,
emotional) impacts of disasters?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

As limitações financeiras a que o municipio tem estado sujeito, desde 2010, não tem
possibilitado um investimento maior em recursos e conhecimentos para ajudar as
vitimas de impactos psico-sociais dos desastres. No entanto, o municipio dispõe de
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recursos humanos, através da Divisão de Intervenção Social, parceiro da Campanha
Local Amadora Resiliente, com formação em situações de pós-trauma em caso de
desastre.  

Core Indicator 5.4
Procedures are in place to exchange relevant information during hazard events and
disasters, and to undertake post-event reviews.

-- No questions related to local context --
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