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Fundamento 1
Coloque em prática ações de organização e coordenação para compreender e
aplicar ferramentas de redução de riscos de desastres, com base na participação de
grupos de cidadãos e da sociedade civil. Construa alianças locais. Assegure que
todos os departamentos compreendam o seu papel naredução de risco de desastres
e preparação.

  

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial)
para a redução de risco de desastres e adaptação à mudança
climática?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As organizações locais, privadas e publicas, particularmente as últimas, têm vindo
aos longo dos últimos tempo a desenvolver um conjunto de esforços para melhorar
as suas capacidades para reduzir o risco de catástrofes, seja através da formação
dos seus recursos internos, realização de ações de prevenção e mitigação, seja
através da realização de ações de sensibilização direcionadas a públicos
específicos.

    

Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor
privado e autoridades locais para reduzir o risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Neste âmbito, o Município de Torres Vedras constitui a Comissão Municipal de
Proteção Civil, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, e a equipa técnica para
a elaboração do Plano Municipal de Emergência.
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Documentos de referência
      > Certidão Reunião de Câmara - Criação Equipa de Projeto (Certidão )
  

Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Os planos e demais ferramentas de planeamento de emergência, aquando do
processo de elaboração, são disponibilizados publicamente para que a população e
toda a comunidade possam tomar conhecimento e, se assim o entenderem,
participar de forma ativa no processo de planeamento de emergência.

Documentos de referência
      > Edital Consulta Publica PME (2009)
      > Edital Consulta Publica PMSR (2013)
  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Com a adesão à Campanha Mundial Making Cities Resilient, o Município de Torres
Vedras passou a ser a 5ª cidade portuguesa a fazer parte desta rede de cidades
resiliente. Por este facto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil convidou em
Março de 2014 o Município de Torres Vedras para integrar a Sub-Comissão da
Plataforma Nacional de Redução de Risco de Catástrofes, convite esse prontamente
aceite.

Local Progress Report 2013-2014 3/32

https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/b1411553dadaf7fbf04dadc2fbe162a5
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/de0065f6369af24a2c99fc62e6ae0870
https://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/f39535a04e58cb747941d0e1dda62670


 

Local Progress Report 2013-2014 4/32



Fundamento 2
Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos
para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades,
empresas e setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.

  

Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros
adequados para realizar as atividades de redução de risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O governo central não disponibiliza verbas para as autarquias locais para as
atividades de redução de risco. Existe essa possibilidade mas que está a descoberto
por falta de verbas.
Os recursos financeiros do município para as atividades de redução de risco provêm
de entidades centrais que disponibilizam apoios para programas muito específicos,
cuja implementação cabe ao Município, sendo exemplo a manutenção da equipa de
sapadores florestais e do Gabinete Técnico Florestal.
O restante financiamento tem que ser encontrado junto das receitas próprias do
município.

Documentos de referência
      > Rubrica residual receitas estado (2014)
      > Rubrica para despesas com SMPC (2014)
  

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O município tem inscrito em orçamento valor para apoio à atividade operacional dos
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Bombeiros Voluntários locais. O município aloca também financiamento próprio para
fazer face a despesas quer com aquisições de serviços, quer com execuções por
administração direta de limpeza de terrenos, limpeza de linhas de água, demolições
de edifícios que afiguram perigo e cujos proprietários não intervêm, etc.
Para efeitos de auxilio financeiro às necessidade dos municípios para resposta às
situações de emergência e recuperação de desastres, existe a possibilidade de
recorrer ao Fundo de Emergência Municipal, tutelado pelo Governo Central.

Documentos de referência
      > Apoio Bombeiros (2014)
      > DL 225_2009_Fundo de Emergencia Municipal (2009)
  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo,
esquemas de poupança e crédito, macro e microsseguro)
disponíveis para as famílias vulneráveis ??e marginalizadas
instaladas em áreas de risco?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Trata-se de um eixo que, não sendo totalmente alheio ao Município, tem sido pouco
trabalhado no âmbito da redução do risco de desastres.

    

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os
meios de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município Torres Vedras tem aprovado um Regulamento relativa a um Programa
para a Comparticipação em Obras de Conservação, Reparação ou Beneficiação de
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Habitações Degradadas, tendo inscrito em orçamento verba para esse fim.

Documentos de referência
      > Programa para a Comparticipação em Obras de Conservação, Reparação ou
Beneficiação de Habitações Degradadas (2008)
      > Apoio habitações degradadas (2014)
  

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco
de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro
reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Torres Vedras possui um Regulamento de Liquidação e Cobrança de
Taxas e Emissão de Licenças que possibilita a redução ou isenção de custos para a
realização de obras de conservação, recuperação ou demolição de imóveis.

Documentos de referência
      > Regulamento Tabela de Taxas e Licenças CMTV (2014)
  

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Torres Vedras tem identificado um conjunto de empresas
prestadoras de bens e serviços que poderão auxiliar outras empresas e instituições
quando estas sejam afetadas por algum evento. Desse registos constam a
identificação de contactos privilegiados (céleres), bem como a identificação
pormenorizada de bens e serviços que possuem ou podem prestar.
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Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de
desenvolvimento vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Torres Vedras tem acompanhado as necessidades locais no que
respeita ao planeamento de emergência, possuindo já várias versões do Plano
Municipal de Emergência, sendo que a última versão deste Plano já se encontra
conforme a mais recente Diretiva de Planeamento de Emergência, designadamente
a Resolução nº 25/2008

Documentos de referência
      > Resolução 32_2010_Aprovação CNPC PME Torres Vedras (2010)

Link relacionados
      > Plano Municipal de Emergência Pt I - Enquadramento Geral (pdf) 
      > •Plano Municipal de Emergência Pt II - Organização da Emergência (pdf)
      > •Plano Municipal de Emergência Pt III - Áreas de Intervenção (pdf)
      > •Plano Municipal de Emergência Pt IV Sec I - Informação Complementar (pdf)
  

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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A avaliação de risco do Plano Municipal de Emergência é revista de 2 em 2 anos.
Nesta fase o Município de Torres Vedras encontra-se a proceder à revisão da última
versão deste Plano.

    

Com que regularidade o governo local transmite para a
comunidade informações sobre as tendências locais de ameaças e
medidas de redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação
de Risco, por exemplo), incluindo avisos prévios de provável
impacto de risco?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Sempre que se verificam previsões válidas de ocorrência de situações de risco que
possam gerar impacto na comunidade, são prontamente elaborados comunicados
que contemplam uma descrição da situação, identificação dos efeitos expectáveis
caso esse risco se manifeste e elencadas um conjunto de medidas de prevenção a
adotar para prevenir ou mitigar o evento. Posteriormente esses comunicados são
difundidos pela população e órgãos de comunicação social.

Link relacionados
      > Comunicados Proteção Civil
  

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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As ferramentas de planeamento e avaliação de risco elaboradas pelo Município de
Torres Vedras são disponibilizadas aos Municípios vizinhos com área administrativa
imediatamente contigua ao concelho de Torres Vedras, bem como às entidades
administrativas centrais com competências na área do planeamento e avaliação de
risco.

    

De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A avaliação de risco resultante da elaboração do Plano Municipal de Emergência
serve atualmente de apoio ao regulado no Plano Diretor Municipal, sendo que os
novos pedidos de licenciamento de infraestruturas, designadamente a localização
proposta, são analisados, entre outros critérios, em função da exposição ao risco.
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Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?

Nível de progresso alcançado: 4

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Por um lado, as politicas de uso do solo no território de Torres Vedras tendem cada
vez mais a considerar os perigos identificados nas cartas de risco municipais, bem
como os consequentes constrangimentos e medidas de segurança inerentes a
esses mesmos perigos.
Por outro lado os regulamentos do edificado são cada vez mais exigentes no que
respeita ao cumprimento das normas e requisitos de segurança.

    

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações
de risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

Nível de progresso alcançado: 2
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Descrição de Progresso e Resultados:

Os edifícios e infraestruturas públicas são alvo de avaliações de risco aquando do
período de licenciamento. A par deste procedimentos, todos os novos edifícios e
infraestruturas possuem um plano de emergência interno, no qual consta essa
avaliação. Para os edifícios e infraestruturas já implementados e que não possuem
esses planos atualizados, o Município de Torres Vedras encontra-se a proceder, de
uma forma faseada e por prioridades, à sua atualização.

    

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos
danos provocados por desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Algumas medidas encontram-se atualmente a ser desenvolvidas para prevenir ou
mitigar a ocorrência de novos desastres. Exemplo disso é o processo de aquisição
de um sistema municipal de radiocomunicações de emergência, a construção de
muros de contenção de taludes, a proposta de elaboração de um projeto de
escoamento de águas pluviais para uma zona suscetível a inundações, etc.
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais
avaliações conforme necessário.

  

Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem
atenção especial para avaliações de risco para "todos as ameaças"
em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Apesar de ambas as tipologias de estruturas serem maioritariamente do domínio
público, apenas as escolas estão sob a alçada da Câmara Municipal. As escolas
mais recentes possuem todas elas um Plano de Segurança. Para as restantes, o
Município efetuou recentemente um estudo para identificar quais as escolas que,
estando já construídas e em funcionamento, possuem planos de segurança.
Atualmente este processo encontra-se numa fase de definição de prioridades e
calendarização de atividades, para que no início do próximo ano (2015) se comece a
proceder à elaboração dos planos de segurança dessas mesmas escolas.

    

Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e
unidades de saúde em relação a desastres de forma que tenham
capacidade de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não
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Descrição de Progresso e Resultados:

As principais escolas que à partida possuem maior resiliência aos desastres e que
possuem condições para servir de apoio logístico durante a fase de emergência
encontram-se identificadas no Plano Municipal de Emergência. Encontra-se também
efetuado um levantamento das condições que cada infraestrutura pode oferecer,
designadamente capacidade de alojamento, banhos e fornecimento de refeições.

    

Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

No âmbito das competências da Câmara Municipal sobre as escolas que se
encontram sob a sua alçada, é um prossuposto adquirido que as escolas já
existentes cumprem os requisitos e demais regulamentos de segurança, cabendo ao
Município intervir pontualmente na resolução ou correção de pequenos problemas
que sejam reportados.
Por outro lado, os projetos de novas escolas ou de escolas que venham a ser
reabilitadas são alvo de um avaliação cuidada com vista ao cumprimento das
regulamentos de segurança em vigor.

    

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
saúde?
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Nível de progresso alcançado: 5

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Frequentemente são realizadas ações de sensibilização, exercícios e simulacros em
edifícios escolares, hospitalares, assim como em outros que acolhem pessoas com
necessidades especiais ou em faixas etárias mais sensíveis.

Documentos de referência
      > 2011-03-01_Dia Internacional PC (2011)
      > 2013-03-01_Dia Internacional PC (2013)

Link relacionados
      > Dia Internacional para a Redução de Catástrofes Naturais assinalado 
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

  

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A legislação portuguesa que enquadra a edificação prevê que sejam utilizados os
códigos de construção que dão resposta aos aspetos de segurança da pessoas e
bens, nomeadamente, e relativamente ao risco sísmico a legislação aplicável é:
Resolução da Assembleia da República n.º 102/2010, de 11 de agosto; Decreto-Lei
n.º 235/83, de 5 de maio; Decreto-Lei n.º 349-C/83, de 30 de julho e o
EUROCÓDIGO 8 (EC8)).
No que diz respeito à segurança contra incêndios em edifícios, a legislação aplicável
é o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, e a Portaria n.º 1532/2008, de 12
de dezembro.
Relativamente à salubridade a legislação aplicável é: o Decreto-Lei n.º 38382 de 7
de Agosto de 1951, na redação dada pelos Decreto-Lei n.º 290/2007, de 17 de
agosto e Decreto-Lei n.º 50/2008, de 19 de março.

Documentos de referência
      > Adopção de medidas para reduzir os riscos sísmicos (2010)
      > Regulamento de Segurança para Estruturas de Edificio e Pontes (1983)
      > Regulamento de Estruturas de Betão Armado (1983)
      > Regime Juridic da Segurança Contra Incêncio em Edificios (2008)
      > Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (2008)
  

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?
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Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Os instrumentos de gestão territorial em vigor no Município de Torres Vedras,
nomeadamente, são o Plano Diretor Municipal de Torres Vedras (PDMTV), o Plano
de Ordenamento da Orla Costeira – troço Alcobaça - Mafra (POOAM), entre outros,
estabelecem regras para a edificação tendo em atenção aspetos como, as áreas
com influencia de cheias (artigo 15º. do regulamento do PDMTV), faixas de risco
(artigo 11º. e anexo I).
Estes regulamentos são bastante rígidos na sua aplicação, uma vez que caso não
sejam cumpridos os seus pressupostos não existe a possibilidade de edificar nestas
áreas.

Link relacionados
      > Plano Director Municipal de Torres Vedras 
      > Plano de Ordenamento da Orla Costeira – troço Alcobaça -Mafra (POOAM) 
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Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

  

Com que regularidade o governo local conduz programas de
conscientização e educação sobre Redução de Risco de Desastres
e prevenção de catástrofes para as comunidades locais?

Nível de progresso alcançado: 5

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Torres Vedras através do seu serviço educativo promove a
realização de ações de sensibilização e formação sobre catástrofes, tendo como
principais destinatários turmas do 1º ciclo do ensino básico. No ano letivo de
2013-2014 foram realizadas 25 ações de sensibilização nas escolas, tendo sido
envolvidos um total de 628 alunos.

Link relacionados
      > Atividade "A Proteção Civil vai à Escola" foi implementada
      > Exercícios de emergência foram realizados por jovens e crianças no Dia
Internacional da Proteção Civil
  

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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Com alguma regularidade o Município de Torres Vedras promove a realização de
ações de formação, de exercícios e treinos dirigidas aos funcionários do Município e
das juntas de freguesias, assim como para os dirigentes responsáveis pelas áreas
que mais frequentemente são solicitadas a intervir em situações de desastres.
Paralelamente são também desenvolvidas, pelo menos duas vezes por ano,
reuniões de coordenação com os responsáveis máximos das entidades locais
parceiras do Município no âmbito prevenção de desastres.

Documentos de referência
      > Reunião Comissão Municipal Proteção Civiç 01_2014 (2014)
  

Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A existência de programas educacionais nos curriculos das disciplinas escolares é
fundamental para formar e sensibilizar jovens e eventualmente futuros profissionais
para a importãncia da redução de riscos.
É fundamental mobilizar a comunidade escolar, de uma forma adequada e eficaz, de
modo a que se possa construir uma verdadeira cultura de segurança.
Há programas escolares que incluem esta temática, assim como cursos superiores
que preparam técnicos para trabalhar com estas temáticas.
O Municipio de Torres Vedras dinamiza diversas ações junto da comunidade
escolar, que servem como complemento aos currículos escolares, que ao longo dos
períodos do ano letivo focam algumas problemáticas relacionadas com o risco, o
desastre, a segurança e as medidas de autoproteção.

Documentos de referência
      > Divulgação Projecto A Proteção Civil vai à
Escola_site_servicos_educativos_2014_2015 (2014)
      > A PC vai à Escola (1) (2011)
      > A PC vai à Escola (2) (2011)
      > A PC vai à Escola (3) (2011)
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Link relacionados
      > Lic. Engenharia da Protecção Civil
      > Gestão da Segurança e Protecção Civil
      > Mestrado em Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos
      > Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território
  

Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Trata-se de um eixo ainda pouco desenvolvido. Nesta fase os esforços Município de
Torres Vedras centram-se em melhorar e consubstanciar o plano e consequentes
procedimentos de evacuação. Somente após esta fase estar devidamente
estruturada é que será trabalhada e desenvolvida a componente da comunicação.
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

  

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A proteção dos ecossistemas e dos seus recursos naturais constitui-se também
como uma barreira protetora e amortecedora dos impactos dos desastres,
contribuindo desta forma para a proteção de pessoas, bens do meio ambiente.
Neste âmbito o Município de Torres Vedras tem desenvolvido e implementado uma
politica bastante firme no que respeita à proteção ambiental e dos seus recursos.
Exemplo disso são os diversas parcerias estabelecidas com entidades publicas e
privadas, a elaboração planos de valorização de ecossistemas (ex. Plano de
Valorização de Linhas de Água; Área de Paisagem Protegida das Serras do Socorro
e Archeira, etc.), a criação e dinamização de um Centro de Educação Ambiental, etc.

Documentos de referência
      > Plano de Valorização das Linhas de Água (2013)

Link relacionados
      > Área de Paisagem Protegida das Serras do Socorro e Archeira (APPSSA
      > Centro de Educação Ambiental
      > C3P - Center for Pollution Prevention Program
      > Apresentação do Centro de Educação Ambiental de Torres Vedras, na NASA
  

Até que ponto o governo local apoia a restauração, proteção e
gestão sustentável dos serviços ambientais?

Nível de progresso alcançado: 4
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Florestas Sim

Zonas costeiras Sim

Zonas húmidas Sim

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Sim

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município de Torres Vedras tem vindo a adotar uma conduta de conservação,
preservação, ordenamento e valorização dos sistemas naturais. Exemplo disso foi a
criação de uma área de paisagem protegida, recuperação de sistemas dunares,
elaboração e implementação de um plano de valorização de linhas de água,
repovoamento do Rio Alcabrichel com ruivacos do Oeste, etc.
Outra aposta que tem sido efetuada ao longo dos últimos anos são as campanhas
de educação para o desenvolvimento sustentável, as quais sensibilizam a
comunidade para a importância da preservação dos ecossistemas.

Documentos de referência
      > Plano de Valorização das Linhas de Água (2013)
      > Relatorio Recuperação do Sistema Dunar de Santa Rita (2011)

Link relacionados
      > Área de Paisagem Protegida das Serras do Socorro e Archeira (APPSSA
      > Repovoamento do Alcabrichel com ruivacos do Oeste
      > Centro de Educação Ambiental
  

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?

Nível de progresso alcançado: 4
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Descrição de Progresso e Resultados:

As associações locais ligadas à temática ambiental, promovem diversas ações de
sensibilização, pesquisa, promoção, conservação em prol da gestão sustentável dos
recursos naturais.
Ao nível pedagógico destacam-se algumas ações promovidas por associações
locais, tais como a Ação Costa Viva desenvolvida pelo Espeleo Clube; Ação de
limpeza de praia promovida pela SurfRider, diversas ações dinamizadas por grupos
de escuteiros e pelo Município, sendo exemplo a Semana da Reflorestação.
Destaca-se também o Projeto Rios, o qual visa a participação social na conservação
dos espaços fluviais, procurando acompanhar os objetivos apresentados na Década
da Educação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e contribui
para a implementação da Carta da Terra e da Diretiva Quadro da Água. O Projeto
Rios visa a adoção e monitorização de um troço de rio, de modo a promover a
sensibilização da sociedade civil para os problemas e a necessidade de proteção e
valorização dos sistemas ribeirinhos.

Documentos de referência
      > Noticia Semana Reflorestação (2012)
      > Noticia Dias mundiais do Ambiente e Oceanos assinalados (2014)

Link relacionados
      > Semana da Reflorestação
      > Ação Costa Viva e Ação com a Surfrider Foundation 
      > Apresentação do projeto de sensibilização ambiental | Município de Torres
Vedras, Surfrider Foundation e Coastwatch Portugal
      > Quinzena do Ambiente 
      > Projeto Rios
      > 1.º Encontro Regional do Projeto "Rios" 
  

Quanto o setor privado participa na implantação de planos de
gestão ambientais e de ecossistemas em seu município?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

São exemplo de ações praticadas pelo sector privado a implementação de sistema
de gestão ambiental, implementação de sistemas de tratamento de efluentes,
implementação de boas práticas ambientais no local de trabalho, boas práticas no
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sector da agricultura e florestas, implementação de medidas inovadoras e
ambientalmente sustentáveis, entre outras.
No concelho de Torres Vedras destaca-se a empresa "Os Linos" que tem
desenvolvido uma política ambiental exemplar, seguindo princípios de proteção do
ambiente, que integram critérios de desempenho ambiental, promovem práticas de
gestão ambiental e incentivam a eco-inovação,
Destaca-se também a empresa "Eurener" que é especializada no desenvolvimento
integral de projetos de energia solar fotovoltaica e térmica.
O Município de Torres Vedras tem também promovido uma politica de
sustentabilidade ambiental. Neste âmbito elaborou o "Manual de boas práticas
ambientais para os concessionários das praias", assim como o "Manual de boas
práticas ambientais para as unidades hoteleiras". Dois destes agentes económicos
sedeados no concelho de Torres Vedras foram recentemente premiados com a
"Chave Verde", um certificado de reconhecimento de boas práticas na área da
sustentabilidade em unidades hoteleiras.

Documentos de referência
      > Manual de boas práticas ambientais para os concessionários das praias (2014)
      > Manual de boas práticas ambientais para as unidades hoteleiras (2014)

Link relacionados
      > Os Linos
      > Eurener
      > Programa "Chave Verde" está a ser implementado no concelho
      > Programa Green Key - Associação Bandeira Azul da Europa
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em
seu município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

As instituições locais devem possuir seguros que cobram os danos provocados por
desastres. Paralelamente, o Município poderá pontualmente conceder apoios ou
subsídios para auxiliar a recuperação de instituições afetadas.
Por outro lado, os municípios podem recorrer auxílios financeiros para recuperação
dos equipamentos ou bens públicos afetados, através do Fundo de Emergência
Municipal, destinado ao financiamento dos contratos a celebrar no âmbito destes
auxílios, com gestão financeira da Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Documentos de referência
      > DL 225_2009_Fundo de Emergencia Municipal (2009)
  

Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc
) o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

A organização do sistema nacional de proteção civil estabelece que a competência
para avaliação de informação técnica e emissão de alertas e alarmes são da
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competência de entidades centrais, entidades essas que devem possuir os recursos
necessários para garantir permanentemente a avaliação e emissão de alertas.
Não obstante destas competências, e tendo por base os alertas emitidos pelas
entidades centrais, o Município de Torres Vedras possui um sistema municipal de
difusão de avisos, destinado a dirigentes de entidades publicas e privadas locais,
dirigentes da Câmara Municipal responsáveis por áreas sensíveis e/ou operacionais,
e à população.
O Município de Torres Vedras possui um sistema de backup de energia (gerador)
para os serviços sedeados no edifício da Câmara Municipal. Os avisos locais são
difundidos através de e-mail, sms, facebook e no sitio eletrónico da Câmara
Municipal. Situações mais complexas, os avisos são emitidos localmente através de
viaturas capacitadas com sistemas de emissão de mensagens de voz (altifalantes).

Documentos de referência
      > Comunicado Site CMTV (2013)
      > Comunicado Facebook SET2014 (2014)
      > Alerta sms - 22-09-2014 (2014)
  

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

O sistema de avisos e alertas do Município de Torres Vedras permite três tipos de
modalidade de comunicação: uma, em que apenas é dado conhecimento da
informação relativa ao aviso, sem possibilidade de resposta pela mesma via
(disponibilização de comunicados no website do Município e sms); outra, em que a
informação é disponibilizada no Facebook e, dessa forma, é possível a interação
eletrónica com a comunidade. Uma outra possibilidade, consiste num sistema de
aviso em que o munícipe informa a Câmara Municipal sobre problemas ou
ocorrências existentes na via pública.

Documentos de referência
      > Comunicado Facebook SET2014 (2014)

Link relacionados
      > Alertas Torres Vedras
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Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Em caso de declaração de alerta de âmbito municipal ou ativação do Plano
Municipal de Emergência, são convocados os representantes das várias entidades
com assento na Comissão Municipal de Proteção Civil que reúnem numa sala
estabelecida para o efeito. Aquando da ocorrência de desastres, esta sala destina-
se às reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil para coordenação e
acompanhamento institucional das operações de emergência.
No que respeita às comunicações de emergência, cada entidade possui o seu
próprio sistema de comunicações. Sendo maioritariamente assente numa plataforma
rádio, nem sempre o sistema possibilita a comunicação entre diferentes entidades.
Neste sentido, o Município de Torres Vedras adquiriu um conjunto de equipamentos
rádios, móveis e portáteis. Os móveis foram posteriormente distribuídos e instalados
nas centrais das entidades com missões de carater operacional (Policia, Bombeiros,
Hospital, etc.). Por outro lado, os rádios móveis constituem uma reserva de modo a
que em situações de emergência estes possam ser distribuídos por um conjunto de
pessoas com quem se pretenda comunicar diretamente, de forma alternativa aos
sistemas convencionais já existentes.

Documentos de referência
      > Reunião Comissão Municipal Proteção Civil (2009)
      > Reunião Comissão Municipal Proteção Civil (2009)
      > Diagrada da Rede Municipal de Radiocomunicações (2013)
      > Rádio_Base (2008)
  

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com
a participação de organizações governamentais, não
governamentais, líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:
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Em média o Município de Torres Vedras promove a realização de 7 exercícios por
ano, nos quais se tentam abranger diferentes áreas de intervenção, diferentes
cenários, assim como se procura envolver várias entidades, publicas e privadas, e
diferentes tipos de público.

Documentos de referência
      > Exercicio e Simulacros (1) (2008)
      > Exercicio e Simulacros (2) (2010)
      > Exercicio e Simulacros (3) (2011)
      > Exercicio e Simulacros (4) (2013)
      > Exercicio e Simulacros (5) (2013)
      > Exercicio e Simulacros (5) (2013)
      > Exercicio e Simulacros (6) (2011)
  

Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência,
rotas de abandono dentificadas e planos de contingência
permanentes?

Nível de progresso alcançado: 4

Estoques de suprimentos de emergência Não

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação
identificadas

Sim

Plano de contingência ou plano de
preparação da comunidade para
desastres para todos os grandes riscos.

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

No Plano Municipal de Emergência encontram-se identificados um conjunto de locais
que poderão servir para abrigar pessoas pontualmente desalojadas e/ou que tenham
que ser deslocadas por um determinado período de tempo.
Por outro lado, encontram-se também identificados os recursos públicos e privados
existentes no concelho que poderão ser solicitados para auxiliar no transporte de
pessoas e mercadorias, em situações de desastre.
Para auxilio neste casos, além das entidades publicas especialmente vocacionadas
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para prestação de apoio de âmbito social, encontram-se também identificados no
Plano Municipal de Emergência várias entidades privadas com sede no concelho
que poderão fornecer roupas e outros bens à população deslocada.
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Fundamento 10
Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam
no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações
comunitárias de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e
recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

  

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Não sendo propriamente uma competência da Câmara Municipal, o Município de
Torres Vedras possui nos seus quadros 3 técnicos com formação superior na área
da psicologia, estando estes aptos a prestar apoio psicossocial.
Por forma promover a formação continua destes técnicos e dotá-los de novos
conhecimentos, foi assegurada a frequência de uma ação de formação em 2011
sobre o tema "Individual Crisis Intervention na Peer Support".

Documentos de referência
      > Programa Formação_17,18 e 19.nov.2011 (2011)
      > Certificado Intervenção na Crise Ines_NOV2011 (2011)
      > Certificado Intervenção na Crise Liliana_NOV2011 (2011)
      > Certificado Intervenção na Crise Rute_NOV2011 (2011)
  

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres
estão integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades
de reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Local Progress Report 2013-2014 31/32

http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/1cc0669de0917a9bed92fdd08dc02002
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/2df7a0d7c05a02c7274e96227752d222
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat/pt/filedownloads/download/21f1dfbf0e1ba7279aed485a3fa63af6
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Quando as estruturas são afetadas e danificadas por eventos, sendo ou não
desastres, os projetos e as consequentes obras de recuperação contemplam os
mais recentes requisitos de segurança.
Essas medidas de segurança contribuem diretamente para a redução do risco de
desastres, não pela redução da probabilidade da ocorrência do desastre, mas sim
pelo aumento da resiliências das estruturas que estao expostas a esses eventos.

Documentos de referência
      > Obra Muro Assenta 2011 (1) (2011)
      > Obra Muro Assenta 2011 (2) (2011)
      > Obra Muro Assenta 2011 (2) (2011)
      > Memoria Descritiva Proteção Costeira Praia Porto Novo (2014)
      > Noticia Badaladas Intervenção Porto Novo 2014 (2014)
  

Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A etapa da recuperação tem início durante o decorrer da fase de Emergência.
Durante a fase de emergência (socorro) iniciam-se simultaneamente os trabalhos de
reabilitação, fase esta de curto prazo, em que o principal objetivo consiste em repor
as condições de normalidade dos serviços essenciais, e em que o regresso à
normalidade não é absoluto.
A recuperação caracteriza-se como sendo uma atividade de longo prazo, de
natureza estratégica, e com impacto na comunidade.
As ações a desenvolver na fase de reabilitação estão identificadas no Plano
Municipal de Emergência. As ações a desenvolver na fase de recuperação deverão
ser equacionadas em função do evento e dos danos causados ao nível municipal, o
que não impede que atempadamente se possa definir uma estratégia para esta fase.
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